
 

 1 



 

Conselho Editorial 
 

Sílvia Maria Azevedo (Presidente) 

Karin Adriane H. Pobbe Ramos (Vice-presidente) 

Álvaro Santos Simões Junior 

André Figueiredo Rodrigues 

Carlos Camargo Alberts 

Carlos Eduardo Mendes Moraes 

Cleide Antonia Rapucci 

Danilo Saretta Veríssimo 

Gustavo Henrique Dionísio 

José Luis Bendicho Beired 

Lúcia Helena Oliveira Silva 

Márcio Roberto Pereira 

Maria Luiza Carpi Semeghini 

Matheus Nogueira Schwartzmann 

Miriam Mendonça M. Andrade 

Paulo César Gonçalves 

Ronaldo Cardoso Alves 

Vânia Aparecida Marques Favato 

 
 

Secretário 
 

Eduardo Gomes de Almeida Souza 

Conselho Consultivo 
 

Adilson Odair Citelli (USP) 

Antonio Castelo Filho (USP) 

Carlos Alberto Gasparetto (UNICAMP) 

Durval Muniz Albuquerque Jr (UFRN) 

João Ernesto de Carvalho (UNICAMP) 

José Luiz Fiorin (USP) 

Luiz Cláudio Di Stasi (IBB – UNESP) 

Oswaldo Hajime Yamamoto (UFRN) 

Roberto Acízelo Quelha de Souza (UERJ) 

Sandra Margarida Nitrini (USP) 

Temístocles Cézar (UFRGS) 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Biblioteca da F.C.L. – Assis – Unesp 

 

 

G943 

Guia de serviços e recursos disponíveis às pessoas com deficiência  

no município de Assis - Faculdade de Ciências e Letras - Cam- 

pus de Assis e Conselho Municipal de Direitos da  Pessoa com 

deficiência e da Pessoa com capacidade elevada de Assis [re- 

curso eletrônico e impresso] / Eduardo Galhardo, org.   Assis: 

UNESP - Campus de Assis, 2016. 

     138 p. : il. 

 

     Vários autores 

      ISBN: 978-85-66060-18-8 

 

      1. Deficientes. 2. Educação inclusiva. 3. Serviços de saúde - 

 Brasil. 4. Deficientes - Legislação - Brasil. I. Galhardo, Eduardo.  

  

                                                                                      CDD 362.4 

                                                                                CDD 301.2  



 

Sumário 

Agradecimentos .......................................................................................................... 1 

I. Apresentação ................................................................................................... 3 

II. Conceituação e Causas .................................................................................... 5 

 1° passo: Conhecer as causas das deficiências e os meios de prevenção ......... 6 

 Causas Pré-natais ............................................................................................ 6 

 Causas Perinatais ............................................................................................ 7 

 Causas Pós-natais............................................................................................ 8 

 2º passo: aprender sobre os métodos utilizados na identificação de uma 

deficiência...... ................................................................................................. ..10 

 Teste do Pezinho ............................................................................................ 12 

 Teste da orelhinha .......................................................................................... 13 

 Teste da linguinha .......................................................................................... 14 

 3° passo: Saber mais sobre as doenças identificadas pelo Teste do Pezinho . 15 

 Fenilcetonúria ................................................................................................. 15 

 Hipotireoidismo Congênito .............................................................................. 16 

 Anemia Falciforme .......................................................................................... 17 

 Fibrose Cística ................................................................................................ 18 

 Toxoplasmose Congênita ............................................................................... 19 

 Galactosemia .................................................................................................. 20 

 Hiperplasia Adrenal Congênita ....................................................................... 21 

 4° passo: Entender os diferentes tipos de deficiências......................................... 22 

 Deficiência Física ........................................................................................... 22 

 Paralisia cerebral ............................................................................................ 23 

 Distrofia Muscular ........................................................................................... 24 

 Síndrome Alcoólica Fetal ................................................................................ 24 

 Deficiência Auditiva ........................................................................................ 25 

ALFABETO MANUAL (LINGUAGEM DE SINAIS) ...................................................... 29 

file:///C:/Users/Mateus/Downloads/GUIA%202015_0212.docx%23_Toc436807950
file:///C:/Users/Mateus/Downloads/GUIA%202015_0212.docx%23_Toc436807952
file:///C:/Users/Mateus/Downloads/GUIA%202015_0212.docx%23_Toc436807953
file:///C:/Users/Mateus/Downloads/GUIA%202015_0212.docx%23_Toc436807954
file:///C:/Users/Mateus/Downloads/GUIA%202015_0212.docx%23_Toc436807955
file:///C:/Users/Mateus/Downloads/GUIA%202015_0212.docx%23_Toc436807956
file:///C:/Users/Mateus/Downloads/GUIA%202015_0212.docx%23_Toc436807957


 

 Deficiência Visual ........................................................................................... 30 

 A deficiência visual inclui dois grupos: cegueira e baixa visão. ...................... 30 

 Catarata .......................................................................................................... 31 

 Glaucoma ....................................................................................................... 32 

 Degeneração Senil da Mácula (DSM) ............................................................ 32 

 Ambliopia ........................................................................................................ 33 

 Deficiências múltiplas ..................................................................................... 36 

 Deficiência Intelectual ..................................................................................... 37 

 Síndrome do X-Frágil ...................................................................................... 39 

 Síndrome de Turner........................................................................................ 40 

 Síndrome do Triplo X ou Trissomia do X ........................................................ 40 

 Transtorno do Espectro Autista ...................................................................... 42 

 Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade; .......................................... 45 

 Transtorno Específico de Aprendizagem. ....................................................... 46 

  Dicas de filmes e documentários .............................................................. 48 

III. EDUCAÇÃO INCLUSIVA ............................................................................... 51 

 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) ................................. 51 

 Salas de Recursos Multifuncionais ................................................................. 52 

 ESCOLAS MUNICIPAIS ............................................................................................. 53 

 Centros de A.E.E/ Projetos ......................................................................................... 61 

 ESCOLAS ESTADUAIS .............................................................................................. 65 

 TRANSPORTE ESCOLAR ......................................................................................... 67 

IV. SAÚDE E APOIO ........................................................................................... 68 

 SERVIÇOS DE SAÚDE .............................................................................................. 68 

V. LEGISLAÇÃO E DIREITOS ............................................................................ 85 

 Você conhece seus direitos? ...................................................................................... 85 

 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1888 ........... 86 

 CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO ................................................... 89 



 

 ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ...................... 93 

 LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ASSIS ........................................................... 94 

 Legislações Federal, Estadual e Municipal por assunto ........................................ 98 

 Acessibilidade ................................................................................................. 98 

 Assistência e seguridade social .................................................................... 102 

 Circulação e transporte ................................................................................. 104 

 Crédito especial ............................................................................................ 106 

 Tributos e taxas ............................................................................................ 107 

 Educação e Desporto ................................................................................... 108 

 Emprego e trabalho ...................................................................................... 109 

 Políticas Gerais ............................................................................................ 110 

 Saúde ........................................................................................................... 113 

VI. TRABALHO .................................................................................................. 115 

VII. ESPORTE, CULTURA E LAZER .................................................................. 116 

 Esporte ......................................................................................................................... 116 

 Cultura e Lazer ........................................................................................................... 117 

VIII. TRANSPORTE ADAPTADO ........................................................................ 119 

IX. Suplementação: ............................................................................................ 120 

 Produção Científica e Formação Continuada ........................................................ 120 

 Eventos ......................................................................................................... 120 

 Pós-graduação ............................................................................................. 122 

 Tecnologia Assistiva .................................................................................................. 123 

 Aplicativos gratuitos para aparelhos móveis: ................................................ 124 

 Internet ......................................................................................................... 127 

X. REFERÊNCIAS ............................................................................................ 130 

 



 

AGRADECIMENTOS 

A Elaboração desta versão revisada e atualizada do Guia de serviços e 

recursos disponíveis às pessoas com deficiência no Município de Assis contou com a 

colaboração de muitos profissionais. Por toda dedicação e disponibilidade em nos 

receber e oferecer informações que foram essenciais para a realização desse Guia. 

A todos o nosso muito obrigado.  

Sendo assim, agradecemos: 

À Secretária Municipal de Educação, em especial à equipe da Coordenadoria 

de Educação Especial: Gislaine Aparecida Marinelli Silva; Rosimeire dos Santos; 

Sílvia Helena Brizzi. Às Professoras: 

Andrea Gonçalves Mota - EMEIF Profª Angelica Amorin Pereira;  

Iolanda Ieger da Silva - EMEIF Profª Alides Celeste R Carpentieri – Profº João 

de Castro;  

Edna Lopes Gomes - EMEIF Profª Eunice de Lima Silveira;  

Jacira Passarelli dos Santos - EMEIF Profº Guiomar Namo de Melo;  

 Silvia Cristina Binos - EMEIF Profº José Santilli Sobrinho – João Luiz Galvão 

Ribeiro;  

Simone C. Grizon Duarte de Pinho - EMEIF Profº Lucas Tomaz Menk; 

Andriele Cristina Rodrigues Cardoso - EMEIF Profª Maria Clélia de Oliveira 

Vallim; 

Valeria Guerra Gutemberg – EMEIF Profª Coraly Julia G. Carneiro;   

Fernanda Aparecida Augusto - EMEIF Profº João Leão de Carvalho – Profª 

Nisia Mercadante do Canto Andrade;  

Ana Christina Jabur Lauer - EMEIF Profª Mafalda Salote Bartholomei;  

Renata Aparecida Scanholato Suzuki e Clarice Elias - EMEF Dr. João Mendes 

Júnior; 

Geni Malzinoti - EMEF Dr. João Mendes Júnior; 

Maria Das Graças Lima Ribeiro - EMEIF Profª Darcy Ribeiro.  

Às equipes do CEDET – Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento; 

do Centro de A.E.E -“Walmir Carlos de Oliveira” - Fênix-Educação para Autismo; do 

Projeto Golfinho; do Centro de Equoterapia “Thomaz Longhini Schincariol” e da APAE 

de Assis. 

À Diretoria de Ensino de Assis e Região, representada por Concinelli de Cristine 

Gonçalves, Cecília Divina Munhoz e Maristela Romano. Às Professoras: Rosmali 



 

Aparecida Fernandes Lázaro e Viviane Santos Ferreira - EE. Dr. Clybas Pinto Ferraz; 

Jucilene Cezar Ribeiro e Andrea Gonçalves Mota - EE. Profª Francisca R.M. 

Fernandes. 

À empresa Rápido Turismo, representada pelo Sr. Hugo Calegari Alcaraz dos 

Santos;  

À Secretaria Municipal de Obras, representada por Douglas Baldacci Cortellini  

À Comissão Permanente de Publicações da Faculdade de Ciências e Letras da 

UNESP 

À Vânia Aparecida Marques Favato pela catalogação da Publicação; 

Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente pelo apoio 

financeiro para publicação da versão impressa para distribuição. 

E a todos que diretamente ou indiretamente contribuíram com este Guia. 

 

  



 

 3 

I. APRESENTAÇÃO 

Em 2012 foi elaborada a primeira edição deste Guia de serviços e recursos 

disponíveis às pessoas com deficiência no Município de Assis como resultado de um 

projeto de Pesquisa e Intervenção em Psicologia integrante das atividades do Curso 

de Psicologia da Faculdade de Ciências e Letras – UNESP – Campus de Assis. Com 

as ampliações dos recursos e serviços neste Município foi necessária a revisão e 

atualização das informações e consequentemente a reelaboração, publicação e 

distribuição deste Guia.  

A versão on-line acessível será disponibilizada em uma página vinculada ao 

Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com deficiência e da pessoa com 

capacidade elevada de Assis que detêm os direitos autorais do guia. 

Uma publicação que deve ser amplamente divulgada é o Relatório Mundial 

sobre a deficiência (http://goo.gl/FfQJDe) e que em seu prefácio destaca que: 

O Relatório Mundial sobre a deficiência sugere ações para todas as 
partes interessadas – incluindo governos, organizações da sociedade 
civil, e organizações de pessoas com deficiência – para criar 
ambientes facilitadores, desenvolver serviços de suporte e 
reabilitação, garantir uma adequada proteção social, criar políticas e 
programas de inclusão, e fazer cumprir as normas e a legislação, tanto 
existentes como novas, para o benefício das pessoas com deficiência 
e da comunidade como um todo. As pessoas com deficiência devem 
estar no centro de tais esforços. 
A visão que nos move é a de um mundo de inclusão, no qual todos 
sejamos capazes de viver uma vida de saúde, conforto, e 
dignidade.(OMS, 2011) 
  

“A deficiência faz parte da condição humana. Quase todas as pessoas terão 

uma deficiência temporária ou permanente em algum momento de suas vidas” (OMS, 

2011). Portanto integra a diversidade humana e conforme o referido relatório há a 

perspectiva de aumento da ocorrência da deficiência, tendo em vista que aqueles que 

sobreviverem ao envelhecimento enfrentarão dificuldades cada vez maiores com a 

funcionalidade de seus corpos. A maioria das grandes famílias possui um familiar 

deficiente, e muitas pessoas não deficientes assumem a responsabilidade de prover 

suporte e cuidar de parentes e amigos com deficiências. A nova concepção da 

deficiência em uma perspectiva biopsicossocial fortalece a questão dos direitos das 

Pessoas com deficiência e ressalta a necessidade de uma ampla modificação da 

http://goo.gl/FfQJDe
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sociedade visando a real inclusão das pessoas com deficiência. Todos os períodos 

históricos enfrentaram a questão moral e política de como melhor incluir e apoiar as 

pessoas com deficiência. Essa questão se tornará mais premente e conforme a 

inclusão crescente das pessoas com deficiência tanto no ensino quanto na sociedade 

for compreendida como uma questão de DIREITO e consequentemente, há muito a 

ser feito, estamos só começando!  

Este tema da inclusão está em pauta no mundo todo, estamos acompanhando 

a progressão da participação das pessoas com deficiência e ressaltamos a 

importância de Conferências Globais que estabeleceram os marcos legais que 

permitirão essa almejada inclusão. Destacamos:  

- Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das 

Necessidades Educativas Especiais1 

- Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – ONU (2006)2 

Incluímos neste guia muito mais que o aspecto educacional, abordando 

aspectos de saúde, de legislação, bem como, uma revisão com conceitos sobre as 

deficiências e suas causas. Para contribuir com a futura correção e atualização desta 

publicação disponibilizamos o endereço eletrônico do Conselho 

(cmdpd.assis@gmail.com) e aguardamos o envio de opiniões e sugestões. 

 

Dr. Eduardo Galhardo  

Depto de Psicologia Experimental e do Trabalho  

Faculdade de Ciências e Letras - Campus de Assis 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP  

e-mail: egalhard@assis.unesp.br  

Tel.: (18) 3302-5902  

 

 
 

                                                 
1 UNESCO. Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas 

Especiais, 1994. Disponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf acesso em 28/11/2015, 

Salamanca. 
2 BRASIL. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Protocolo Facultativo à Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência: Decreto Legislativo no 186/2008, Decreto no 6.949/2009. 2012. 

Disponível em http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencao pessoas 

comdeficiencia.doc . Acesso em 28/11/2015 

mailto:cmdpd.assis@gmail.com
mailto:egalhard@assis.unesp.br
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencao%20pessoas%20comdeficiencia.doc
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencao%20pessoas%20comdeficiencia.doc
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II. CONCEITUAÇÃO E CAUSAS 

Eduardo Galhardo 

Juliana Beatriz Ferreira de Souza 

Rita Maria de Oliveira Gomes 

 

As deficiências podem surgir em qualquer fase da vida, ou seja, desde o início 

da gravidez, nos recém-nascidos, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos e nos 

idosos. Fala-se em deficiência congênita quando a pessoa já nasce com a deficiência, 

já a deficiência adquirida se caracteriza por surgir ao longo da vida. Cabe ressaltar 

que nenhuma deficiência é contagiosa. 

   As deficiências podem ser temporárias ou permanentes e são classificadas em 

quatro tipos:  

 sensorial (que inclui a deficiência auditiva e a visual) 

 física 

 intelectual 

 múltipla (que engloba dois ou mais tipos de deficiências) 

 

 Qual a diferença entre deficiência permanente e deficiência temporária? 

 Deficiência Permanente: é uma condição irreversível. Como exemplo 

podemos citar a paralisia cerebral e tetraplegia. Mesmo não havendo cura, existem 

vários tratamentos oferecidos pela medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, 

psicologia, entre outros, que objetivam ampliar a qualidade de vida da pessoa com 

deficiência e dos indivíduos a sua volta.  

 Deficiência Temporária: Nesta situação a pessoa adquire uma deficiência que 

pode ser revertida por meio de tratamentos fisioterapêuticos, acompanhamento com 

o ortopedista e outros profissionais.  Pernas e braços quebrados, torção de pé e do 

tornozelo são alguns exemplos desse tipo de deficiência. 

  Para compreender uma deficiência, seja ela física, sensorial, intelectual ou 

múltipla, é necessário percorrer os passos descritos abaixo: 
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 1° passo: Conhecer as causas das deficiências e os meios de prevenção 
                

As deficiências podem ocorrer devido a diversos fatores tanto na fase Pré-natal, 

perinatal, como Pós-natal. 

 Causas Pré-natais  

São denominadas Causas Pré-natais a influência de fatores ambientais que 

ocorrem desde o momento da fecundação até o nascimento, os quais podem interferir 

negativamente no desenvolvimento do bebê. É possível dividi-los da seguinte 

maneira: 

Quadro 1: Causas Pré-natais 

Causas Exemplos Prevenção 

Doenças 

causadas por 

vírus 

Rubéola, Sarampo, Hepatite, 

Catapora (Varicela) , Herpes e Zika3 
Vacinação 

Doenças 

causadas por 

bactérias 

Sífilis 

Deve-se evitar a proximidade de 

pessoas que estejam com doenças 

infecciosas.  Vacinação. 

Doenças 

causadas por 

protozoários 

 

 

Toxoplasmose, a Doença de Chagas e 

Malária. 

 

 Evitar contato da gestante com fezes 

de gatos contaminados, o consumo de 

alimentos crus e leite não 

pasteurizado. Uso de repelentes. 

Doenças 

hormonais 

(Endócrinas) 

Diabetes Mellitus e Disfunções da 

tireóide (como o Hipotiroidismo). 

Realizar exames regulares com o 

objetivo de constatar a presença de 

tais doenças. 

Doenças 

Carênciais 

A nutrição do bebê é a mesma que a 

nutrição da mãe. Por isso, se ela 

estiver desnutrida terá maiores 

chances de ter um parto prematuro e 

se o bebê estiver desnutrido nascerá 

com menor peso, correndo assim 

risco de vida no primeiro ano.  

Procurar manter uma alimentação 

equilibrada que ofereça todos os 

nutrientes necessários para a mãe e o 

seu bebê. 

                                                 
3 Para mais informações acesse o endereço: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/22/ 

microcefalia-protocolo-de-vigilancia-e-resposta-v1-3-22jan2016.pdf 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/22/%20microcefalia-protocolo-de-vigilancia-e-resposta-v1-3-22jan2016.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/22/%20microcefalia-protocolo-de-vigilancia-e-resposta-v1-3-22jan2016.pdf
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Característic

as maternas 

Mulheres acima dos 35 anos têm 

maior probabilidade de ter filhos com 

Síndrome de Down e mães 

adolescentes têm chances maiores 

de sofrerem abortos ou partos 

prematuros. 

Realizar exames regulares para 

controle da pressão, para descobrir o 

tipo sanguíneo a fim de evitar 

incompatibilidade do fator Rh. 

Influências 

do Meio 

Externo 

Raios X e substâncias lançadas no 

meio ambiente por indústrias e 

automóveis. 

 

Evitar a exposição a Raios-X e outros 

tipos de radiações, 

Intoxicações 

Pré-Natais 

Medicamentos, fumo, álcool, drogas 

e diminuição do oxigênio disponível 

para o bebê dentro do útero (hipóxia 

intrauterina). 

Não tomar medicamentos sem 

recomendação médica, não fumar e 

beber. 

 

 É importante ressaltar que além dos métodos de prevenção citados na tabela, 

há também outras opções de prevenção pré-natal, tal como a Consulta Genética. Esta 

fornece uma análise genética que indica a probabilidade do bebê nascer com 

deficiência, as consequências que determinados distúrbios podem trazer e os meios 

disponíveis de prevenção de genes defeituosos. Este exame ainda não está 

disponível na rede pública de atendimento, sendo realizado somente em clínicas 

particulares.  

  Causas Perinatais 

 São acontecimentos desfavoráveis que afetam especificamente no momento 

da realização do parto. A seguir, podemos observar alguns destes acontecimentos: 
 

Quadro 2: Causas Perinatais  

Causas O que é? Quando ocorre? 

Anóxia 

Neonatal 

 É conhecida como a ausência de 

oxigênio nas células do bebê, 

sendo uma das maiores causas 

de Deficiência Intelectual em 

nosso país. Ocasiona lesões 

neurológicas graves e 

irreversíveis. 

 Em partos normais conduzidos de 

forma inadequada, trabalhos de 

partos prolongados ou por motivos 

que diminuem a circulação do sangue 

placentário no sistema nervoso do 

feto. 
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Traumatismo 

Obstétrico 

 É ocasionado principalmente pelos 

traumas de parto decorrente do uso 

incorreto de fórceps (ferramenta que 

ajuda na retirada do bebê em partos 

normais). 

Prematuridade 

 É quando o nascimento do bebê 

ocorre antes da gestação 

completar os 9 meses. Favorece a 

ocorrência de anóxia e 

hemorragia cerebral. Além disso, 

se o prematuro nasce com um 

peso muito baixo, há um 

aumento de sete a dez vezes na 

chance de desenvolver paralisia 

cerebral, deficiência auditiva e a 

deficiência intelectual. 

  Pode ocorrer devido a diversos 

fatores, dentre eles: infecção urinária, 

gestação múltipla, uso de bebidas 

alcoólicas e drogas ilícitas, 

malformações fetais, presença de 

síndrome genética, pré-eclâmpsia 

(pressão alta que ocorre 

exclusivamente durante a gravidez), 

hipertensão crônica e infecções 

congênitas, como toxoplasmose, 

sífilis e aids 

 Causas Pós-natais 

 Após o nascimento, algumas experiências podem aumentar a possibilidade do 

aparecimento de deficiências, principalmente se ocorrerem nos primeiros anos de 

vida. No quadro abaixo, apontamos as possíveis causas pós-natais: 

Quadro 3: Causas Pós-natais  

Causas Exemplos Prevenção 

Infecções 

Encefalite (que podem 

ocorrer devido a 

complicações de doenças 

como o sarampo, a caxumba 

e a herpes simples) e a 

meningite bacteriana. 

Vacinação 

Diferentes 

tipos de 

acidentes 

Traumatismo crânio-

encefálico, acidentes de 

transito, afogamento, 

choque elétrico, asfixia e 

quedas em geral 

ocasionando quadros de 

deficiências. 

Sempre estar atento às atividades da criança, 

evitando que ela se exponha a situações 

inadequadas, como por exemplo, colocar o 

dedo na tomada ou nadar na ausência de um 

adulto. É importante que a criança faça uso 

da cadeirinha no carro até os 7 anos e meio. 

Porém, a idade não é o único parâmetro, pois 

se ela possuir altura adequada antes da 

referida idade já poderá viajar no banco. 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/infeccao-urinaria
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/pre-eclampsia
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/toxoplasmose
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/sifilis
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/aids
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Fatores 

nutricionais 

Desnutrição e a desidratação 

grave podem deixar reflexos 

negativos sobre a 

inteligência e o 

desenvolvimento físico. 

 

Procurar manter uma alimentação 

equilibrada que englobe todos os nutrientes 

essenciais à saúde, além de beber a 

quantidade diária recomendada de água. 

Fatores 

químicos 

Intoxicações por chumbo e 

mercúrio, por 

medicamentos, inseticidas e 

por outros produtos 

químicos que afetam o 

desenvolvimento causando 

lesão cerebral. 

Evitar que a criança tenha acesso fácil a estes 

produtos. 

Privações 

diversas 

Privação de contato físico, 

interações familiares e 

sociais também podem 

interferir no desempenho 

cognitivo. 

 

É importante que os pais estejam sempre 

presentes na vida de seus filhos buscando 

desenvolver uma relação afetuosa e 

equilibrada, pois isto ajudará nas futuras 

interações. 

 

 Cabe ressaltar que além dos tipos de prevenção citados acima é extremamente 

importante manter a carteirinha de vacinação da criança em dia, realizar testes 

essenciais na identificação precoce das doenças como, por exemplo, o teste do 

Pezinho, da Orelhinha e o da Linguinha com o objetivo de tratar e intervir 

adequadamente para adiar o desenvolvimento da deficiência. 

 

           Observação: 

 Mesmo com o desenvolvimento de recursos de diagnósticos sofisticados, ainda 

hoje, não conhecemos todas as causas da Deficiência Intelectual, visto que 28 a 30% 

dos casos têm a sua origem desconhecida. 
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     2º passo: aprender sobre os métodos utilizados na identificação de uma 

deficiência 

 Com o avanço da medicina e da tecnologia, é possível identificar determinadas 

deficiências antes mesmo do nascimento do bebê por meio de exames qualificados 

de pouco ou nenhum risco. A tabela abaixo contém alguns desses exames, sendo 

válido ressaltar que após a realização dos mesmos são feitos estudos laboratoriais 

visando determinar o resultado final. 

Quadro 4: Métodos utilizados na identificação de uma deficiência  

Método Como é realizado Período 

Amniocentese: 

O líquido amniótico (líquido presente no útero 

que envolve e protege o bebê) é retirado 

inserindo-se uma agulha no abdômen da mãe. 

Utilizado para identificação de Anemia 

falciforme hemofilia, talassemia, distrofia 

muscular, espinha bífida ou anencefalia e 

fibrose cística. 

Por volta da 15ª e 16ª 

semana de gestação. 

 

 

 

Punção de 

vilosidade 

coriônica: 

Este método consiste em coletar vilosidades 

coriônicas (partes da placenta em 

desenvolvimento), podendo ser realizado de 

duas maneiras: pelo abdômen e pela cervical. 

É recomendável quando há alguma doença na 

família que pode ser transmitida 

geneticamente. 

Entre a 10ª e a 12ª 

semanas de gestação. 

Cordocentese: 

É retirada do cordão umbilical uma amostra 

de sangue fetal com orientação da 

ultrassonografia. Permite identificar a 

toxoplasmose, rubéola, anemia fetal e 

citomegalovírus. 

É realizada entre as 19ª e 

21ª semanas de gestação. 

Ultrassonografia: 

Fornece uma avalição ampla do 

desenvolvimento fetal, permitindo detectar 

anormalidades morfológicas, determinar a 

idade fetal e identificar gestações múltiplas. 

Pode ser realizada pelo abdômen ou através 

da vagina (transvaginal). 

São particularmente 

indicadas a partir do 3º 

mês de gestação, porém a 

resolução das imagens são 

melhores a partir do 6º 

mês de gravidez. 
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Teste Pré-Natal 

não invasivo 

Coleta-se uma amostra simples do sangue da 

gestante, não causando nenhum risco para o 

bebê. Proporciona a identificação de cinco a 

seis tipos de anomalias cromossômicas, 

incluindo a Síndrome de Down, Síndrome de 

Edwards e Síndrome de Patau.  Desde 2013 

este método não invasivo está disponível no 

Brasil e é utilizado como uma alternativa a 

amniocentese. 

Deve ser realizado a partir 

da 10° semana de 

gestação. 

 

 Na figura abaixo pode ser verificado como ocorre os procedimentos que foram 

citados acima: 

Punção de vilosidade Cordocentese Amniocentese 

 
 

 

Figura 1 – Esquemas de coleta de material para exames genéticos nos fetos.  

      Fonte: http://goo.gl/eX94yL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o nascimento, é possível identificar algumas deficiências por meio do Teste do 

Pezinho (Triagem Neonatal), do Teste da Orelhinha e do Teste da Linguinha. 

                                         

 

Saiba mais sobre punção de vilosidade coriônica 

acessando:  

                             http://goo.gl/gnGx4w 

 

http://goo.gl/eX94yL
http://goo.gl/gnGx4w
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Teste do Pezinho 
 

É um exame de procedimento 

simples e que não traz riscos para a 

criança, já que consiste na coleta de 

algumas gotinhas de sangue do 

calcanhar do bebê visando detectar 

algumas doenças que podem causar 

deficiência intelectual e comprometer a 

qualidade de vida. O Teste de Pezinho 

Básico é um direito de todas as 

crianças, devendo assim ser realizado 

gratuitamente em todos os recém-

nascidos logo na primeira semana de 

vida, tanto nas maternidades públicas 

como nos postos de saúde. Existem 

três tipos de Teste do Pezinho, sendo 

eles: 

Teste do Pezinho Básico: 

Detecta seis diagnósticos: 

Fenilcetonúria, Hipotireoidismo 

Congênito, Fibrose Cística, Deficiência 

de Biotinidase, Hiperplasia Adrenal 

Congênita, Anemia Falciforme 

e demais Hemoglobinopatias.  

Teste do Pezinho MAIS: Além dos seis 

diagnósticos detectados na versão 

básica, este inclui mais quatro 

diagnósticos: Deficiência de G-6-PD, 

Galactosemia, Leucinose e 

Toxoplasmose Congênita.  

 

Teste do Pezinho SUPER: Esta 

versão é a Triagem Neonatal mais 

completa que existe. Além de englobar 

os diagnósticos oferecidos pelas 

alternativas citadas anteriormente, ele 

detecta mais 38 diagnósticos de 

aminoacidopatias, defeitos do 

metabolismo dos ácidos graxos e das 

acidemias orgânicas utilizando a 

tecnologia de Espectrometria de 

Massas – MS/MS Tandem.  

 

Saiba mais sobre o Teste do 

Pezinho acessando: 

http://goo.gl/gJefrM 

http://goo.gl/vzYUzS 

http://goo.gl/gJefrM
http://goo.gl/vzYUzS
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Teste da orelhinha 

 

 Em 2010, foi criada uma lei que 

garante o direito de todos os recém-

nascidos ao teste da orelhinha, 

portanto, todos os hospitais e 

maternidades são obrigados a realizá-

lo gratuitamente. Caso a instituição 

frequentada não ofereça esse teste, 

você deve informar o pediatra ou o 

profissional de saúde já na primeira 

consulta, pois assim, o bebê será 

encaminhado para os locais que 

ofereçam esse serviço. 

Esse exame é rápido e não 

possui contraindicações, devendo ser 

realizado no primeiro mês de vida, 

facilitando assim, o tratamento caso 

uma anormalidade seja identificada. 

Por meio de um aparelho eletrônico 

com fone que é inserido no ouvido do 

bebê, o médico ou fonoaudiólogo pode 

analisar se a audição da criança está 

normal.  Caso o bebê não responda aos 

estímulos do exame, ele deverá passar 

por um acompanhamento que inclui a 

realização de outros métodos com o 

objetivo de verificar se o problema é 

temporário ou permanente. Se for 

detectada uma surdez permanente, 

recomenda-se que a criança inicie 

imediatamente ou, no máximo, até os 

três meses de vida, um tratamento 

especializado.  

 É por meio dos estímulos 

sonoros que a criança aprenderá a falar 

e a se socializar. Problemas auditivos 

dificilmente são detectados antes dos 3 

ou 4 anos de idade, por isso o teste da 

orelhinha é uma ferramenta 

imprescindível no diagnóstico precoce 

de alguma deficiência auditiva. Um 

exemplo disso é que alguns estudos 

demonstram que bebês diagnosticados 

antes dos seis meses de idade e 

devidamente tratados, podem ter uma 

fala muito próxima a crianças que 

ouvem normalmente.
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Teste da linguinha 
 

 Neste ano (2015), a realização 

do teste da linguinha durante as 

primeiras 24 horas de vida do bebê 

tornou-se obrigatória em todas as 

maternidades do país, sendo elas 

públicas ou privadas, devendo ser 

gratuito. A transformação desse teste 

em lei é uma grande conquista da 

fonoaudiologia brasileira. 

          O exame é simples, rápido e não 

causa dor mesmo que seja detectada 

alguma alteração na membrana da 

língua. É realizado durante a 

amamentação, geralmente por um 

fonoaudiólogo. Neste procedimento 

avalia-se a anatomia da língua e a força 

de sucção, além de analisar os 

batimentos cardíacos, a respiração e a 

saturação do oxigênio. 

Este exame é de extrema 

importância, pois possibilita detectar se 

há alguma alteração no frênulo (mais 

conhecido como freio), que é a 

membrana que liga a parte inferior da 

língua ao assoalho (ou a base, como 

preferir) ocasionando o que é chamado 

popularmente de “língua presa”, que 

quando não tratada, pode ocasionar 

problemas no desenvolvimento da fala 

e na amamentação. Se for verificada a 

"língua presa" é feito um pequeno corte 

na membrana.
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    3° passo: Saber mais sobre as doenças identificadas pelo Teste do 
Pezinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quais são os sintomas? 

Os principais sintomas manifestam-

se logo no primeiro ano de vida. 

Dentre eles encontra-se a dificuldade 

em controlar o próprio corpo, 

hiperatividade, convulsões, 

tremores, problemas de pele e 

cabelo, deficiência intelectual e até 

mesmo invalidez permanente. 

O que é? 

 É uma doença caracterizada pela 

ausência ou deficiência da 

proteína responsável em digerir a 

fenilalanina, impossibilitando 

assim, a digestão dessa 

substância, fazendo com que o 

organismo se torne mais tóxico do 

que o normal. A fenilalanina é 

essencial para o ser humano, 

desde que seja devidamente 

digerida. Pode ser encontrada em 

alimentos como adoçantes, 

refrigerantes, leite, peixes, frango, 

arroz, feijão, entre outros.  A 

Fenilcetonúria é diagnosticada 

ainda na maternidade pelo Teste 

do Pezinho. 

 

Qual o tratamento? 

 

O tratamento constitui-se em uma 

dieta alimentar, na qual se restringe 

alimentos que contenham 

proteínas naturais e fenilalanina. É 

recomendado que se inicie o mais 

breve possível para evitar os 

sintomas. 

Fenilcetonúria 

Saiba mais acessando: 

http://goo.gl/We6ozo 

 

http://goo.gl/We6ozo


 

 16 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anemia Falciforme 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é? 

O hipotireoidismo congênito impede a 

produção dos hormônios T3 e T4, que 

são responsáveis pela regulação do 

crescimento do corpo, pela digestão 

e pela regulação da formação ou 

quebra dos nutrientes do corpo 

(metabolismo). Pode ser 

diagnosticado por meio do Teste do 

Pezinho. 

Quais os sintomas?  

 Os sintomas consistem em: Redução da força 

muscular, dificuldades respiratórias coloração 

azulada da pele, branco dos olhos se torna 

amarelado, constipação, diminuição dos 

batimentos cardíacos, anemia, sonolência 

excessiva, choro rouco, hérnia umbilical, sopro 

cardíaco, atraso na dentição, retardo na 

maturação dos ossos, pele seca e sem 

elasticidade, deficiência intelectual, atraso do 

bebê a conseguir segurar a própria cabeça, 

sentar-se, engatinhar. 

 

                  Qual o tratamento? 

 

O tratamento é realizado pela administração de Levotiroxina, um 

remédio que deve ser tomado uma vez ao dia e durante toda a vida. 

Com o tratamento adequado, a criança não apresentará nenhum 

dos sintomas.  

 

  Hipotireoidismo Congênito 

Saiba mais sobre o hipotireoidismo 

acessando: 

http://goo.gl/07DE3C 

http://goo.gl/07DE3C
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Anemia Falciforme 

O que é? 

A anemia falciforme ocorre quando há 

uma alteração na produção da 

hemoglobina A, sendo esta uma célula 

redonda e avermelhada, presente no 

sangue, e que, com o auxílio do ferro 

transporta oxigênio para todo o corpo. 

No lugar da hemoglobina A, ocorre a 

produção da hemoglobina S, em forma 

de meia-lua ou foice, fazendo com que 

o transporte de oxigênio para todo o 

corpo aconteça de maneira 

insatisfatória.  Cabe ressaltar que esta 

não é uma doença contagiosa e pode 

ser diagnosticada ainda na maternidade 

com o Teste do Pezinho.  

 

Quais os sintomas? 

 

Os sintomas variam de acordo 

com cada pessoa.  Enquanto 

algumas não apresentam nada, 

outras têm fortes dores nos ossos, 

barriga, além de mãos e pés 

inchados e o branco dos olhos 

podem ficar amarelados. 

 

Qual o tratamento? 

 

 A equipe médica deve 

orientar a família, descobrir a 

gravidade dos sintomas, tratar 

as crises de dores e prevenir 

futuras doenças.  É 

necessário que o tratamento 

médico seja realizado durante 

toda a vida do indivíduo 

 

Saiba mais acessando: 

http://goo.gl/bSQOyG 

http://goo.gl/OwOCnS 

http://goo.gl/bSQOyG
http://goo.gl/OwOCnS
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Fibrose Cística 

O que é? 

 É um funcionamento anormal 

da produção de suor, saliva, 

lágrima, suco digestivo. Além 

disso, pode ocorrer a alteração 

na digestão de alimentos, pois 

o pâncreas, órgão localizado 

no abdômen e que tem como 

função produzir hormônios é 

quase sempre afetado. Pode 

ser diagnosticado ainda na 

maternidade por meio do 

Teste do Pezinho. 

 

Quais os sintomas? 

As principais áreas afetadas são a 

respiração e a digestão. A 

respiração se torna difícil, há tosse e 

excesso de catarro. Devido à má 

digestão dos alimentos, 

principalmente dos gordurosos, 

pode ocorrer obstrução intestinal e 

as fezes podem ficar volumosas e 

gordurosas. Outros sintomas são a 

redução da resistência física, pele 

azulada e salgada.  

 

Qual o tratamento? 

O tratamento é realizado de acordo com a idade do paciente e a intensidade da doença. 

É baseado na prescrição de antibióticos para tratar os problemas respiratórios 

recorrentes e utilização de proteínas (enzimas digestivas) com a alimentação para 

suplementar a falta de enzimas naturais para evitar as carências nutricionais. Além 

disso, deve ser feita uma dieta com muitas calorias e proteínas, sem alterar a quantidade 

de gordura. 

Saiba mais acessando: 

http://goo.gl/XjSGqk 

http://goo.gl/jVrXu1 

http://goo.gl/XjSGqk
http://goo.gl/jVrXu1
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Toxoplasmose Congênita 

              O que é? 

 

A Toxoplasmose ocorre 

através da ingestão de 

alimentos contaminados 

com o parasita 

Toxoplasma gondii, como 

carne mal passada, ovos 

crus e leite não 

pasteurizado, além de 

contato direto com as fezes 

de gatos contaminados. A 

maioria dos adultos não 

tem sintomas, porém, 

quando a mulher grávida é 

contaminada com o 

parasita, este pode 

também infectar o bebê, 

causando a Toxoplasmose 

Congênita.  O diagnóstico 

pode ser feito por exame 

de sangue ou com o teste 

do pezinho mais completo.   

 

 

Quais os sintomas? 

Os principais órgãos 

afetados pela toxoplasmose 

congênita são: cérebro, 

olhos, coração, rins, fígado 

e baço, podendo causar 

deficiência intelectual, 

paralisia cerebral, surdez e 

cegueira. É válido enfatizar 

que os sintomas podem 

surgir anos após o 

nascimento e variam de 

bebê para bebê. 

 

   Qual o tratamento? 

Após o contagio do bebê, 

o tratamento não poderá 

reverter os sintomas, 

porém, medicamentos 

podem tornar a doença 

menos severa. O 

tratamento adequado 

desde o primeiro ano de 

vida é fundamental para 

a qualidade de vida do 

bebê.  

Saiba mais acessando: 

http://goo.gl/JGd99p  

 

http://goo.gl/JGd99p
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      O que é? 

É uma doença rara caracterizada pela 

incapacidade do organismo em transformar 

a galactose (açúcar encontrado no leite, 

inclusive no materno) em glicose (principal 

fonte de energia do corpo humano). O 

diagnóstico pode ser feito através do exame 

do pezinho completo.  

 

 

           Quais os sintomas?  

Os principais sintomas surgem nos primeiros dias de vida 

e incluem: anorexia, perda de peso, coloração amarelada 

na pele e mucosas (icterícia), aumento do tamanho do 

fígado e do baço (hepato-esplenomegalia), acúmulo de 

líquido no abdômen (popularmente chamada de barriga 

d’água), vômitos, diarreia, catarata, hemorragia, 

indisposição e atraso no desenvolvimento físico e 

intelectual da criança. 

 

            Qual o tratamento? 

 

O principal tratamento consiste na restrição alimentar, pois é 

necessário retirar a lactose da alimentação da criança, o que 

incluem todos os tipos leite, inclusive o materno, queijo e 

requeijões.  Outros alimentos também devem ser evitados, como: 

abacaxi, tomate, melancia, uvas, banana, maça, pera e legumes, 

como lentilha e feijão. Toda criança com Galactosemia deve ser 

acompanhada por um nutricionista, visto que uma dieta não 

adequada pode levar a morte. 

 

Galactosemia 

Saiba mais acessando: 

http://goo.gl/xmGcj 

http://goo.gl/xmGcj
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O que é? 

 

A hiperplasia é um distúrbio que 

ocorre devido a uma disfunção no 

organismo que diminui a produção 

dos hormônios reguladores da 

pressão arterial e do estresse 

(cortisol), causando a retenção de 

água pelo organismo (aldosterona) 

e também constata-se um aumento 

do hormônio sexual masculino. 

Pode ser diagnosticada nos 

primeiros dias de vida através do 

Teste do Pezinho Completo. 

  

 

                  Quais são os sintomas? 

 

Os sintomas nas meninas envolvem a dilatação do 

clitóris, fazendo com que este muitas vezes se pareça 

com o órgão sexual masculino apesar das estruturas 

internas, como óvulos e ovários serem perfeitamente 

normais. Nos meninos os sintomas se manifestam por 

volta dos três anos de idade, quando a criança tem 

aumento da massa muscular, mudança na tonalidade de 

voz e fazendo com que ocorra o aparecimento de pelos 

pubianos e o aumento do pênis.  

 

      Qual o tratamento? 

O tratamento é baseado na administração oral dos 

hormônios que estão em deficiência no corpo, de 

acordo com a recomendação médica. 

Hiperplasia Adrenal Congênita 
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 4° passo: Entender os diferentes tipos de deficiências 
 

Deficiência Física 

 A Deficiência Física pode afetar a mobilidade, a coordenação motora em geral 

e a fala. As causas são diversas, abrangendo desde problemas genéticos, 

complicações no parto, até acidentes, vide página 3. Por isso, pode ser subdividida 

em deficiências físicas congênitas, e em deficiências físicas adquiridas (causada 

por lesões nos membros e/ou medula, decorrente 

de acidentes de carro ou mergulhos e 

amputações). No caso de jovens e adultos, a 

deficiência física pode ocorrer após uma lesão 

medular, aneurisma, acidente vascular cerebral, 

violência urbana, hipertensão e diabetes não 

tratadas adequadamente. Mais informações estão 

disponíveis no quadro 3. 

 Atualmente o tratamento das deficiências físicas está orientado por uma 

tendência multidisciplinar, a qual envolve o trabalho de médicos, terapeutas 

ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos visando a reabilitação e o 

bem- estar das pessoas. 

 Além das sugestões de prevenção que foram abordadas nas páginas 4 e 8, é 

necessário se atentar também ao fato de evitar o uso do celular quanto estiver ao 

volante, usar os equipamentos de segurança adequados para o tipo de trabalho 

exercido, praticar esportes com a 

orientação de profissionais de educação 

física e em caso de esportes radicais 

sempre utilizar os equipamentos de 

segurança adequados.  

 As limitações motoras ocasionadas 

pela deficiência físicas são classificadas 

em: 

Curiosidade: 

A Poliomelite, mais popularmente 

conhecida como paralisia infantil, já 

foi uma das principais causas de 

deficiência física infantil. Com a 

intensificação das campanhas de 

vacinação, tal causa foi erradicada 

em nosso país. 

Os tipos mais comuns de deficiência física: 

- Paralisia cerebral; 

- Distrofia muscular; 

- Lesão medular, decorrente de acidentes, 

geralmente de trânsito; 

- Lesões encefálicas adquiridas;  

- Amputações, decorrentes de doenças ou 

acidentes. 
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Paraplegia: Paralisia total ou parcial que 

compromete a função das pernas, tronco e 

outras funções fisiológicas. 

Tetraplegia: Pode ser considerada uma 

paraplegia ampliada, pois afeta também a 

função dos braços.  Cabe ressaltar que é a 

altura da lesão que determinará o grau da 

mobilidade dos membros superiores. 

Hemiplegia: Ocorre devido a lesões 

cerebrais como, por exemplo, AVC (Acidente 

Vascular Cerebral), paralisando parcialmente 

ou totalmente apenas um lado do corpo. 

Paralisia Cerebral: Consiste em um conjunto 

de limitações psicomotoras ocasionadas por 

uma lesão no Sistema Nervoso Central nos primeiros estágios de desenvolvimento do 

bebê. 

Amputação: É a perda parcial ou total de um ou mais membros do corpo. 

Paralisia cerebral  

  A Paralisia cerebral é uma das causas da deficiência física, pois, devido a 

alguma lesão no cérebro, este transmite de maneira desorganizada as informações 

referentes à execução de movimentos físicos, visuais, auditivos, da linguagem e do 

comportamento. Por isso, algumas pessoas com PC manifestam expressões 

estranhas no rosto, dificuldade na fala, gestos involuntários e dificuldade de 

locomoção. Cabe enfatizar que PC não é sinônimo de Deficiência Intelectual, pois 

muitas pessoas com PC possuem a inteligência intacta. No entanto, devemos sempre 

respeitar o ritmo dessas pessoas, tendo paciência para compreendê-las, além de 

facilitar a interação visando reduzir ao máximo as dificuldades, mas isso não significa 

tratá-la de maneira infantil. 

  Uma das principais causas da lesão cerebral é a falta de oxigênio que pode 

ocorrer antes, durante ou depois do parto. Além disso, infecções, ingestão de drogas 

e álcool também podem causar a paralisia cerebral.                        

Sinais que podem ajudar na identificação 

alguma deficiência física: 

- Movimentação sem coordenação ou 

atitudes desajeitadas de todo o corpo ou 

parte dele;  

- Caminhar de forma não coordenada, 

pisar na ponta dos pés ou mancar; 

 - Pés tortos ou qualquer deformidade 

corporal;  

- Pernas em tesoura (uma estendida sobre 

a outra); 

 - Dificuldade em controlar os movimentos, 

desequilíbrios e quedas constantes;  

- Dor óssea, articular ou muscular;  

- Segura o lápis com muita ou pouca força;  

- Dificuldade para encaixar um objeto no 

outro e atividades que exijam coordenação 

motora fina (como desenhar, recortar). 

Saiba mais sobre a deficiência física, acessando: 

http://goo.gl/si1WjB  

http://goo.gl/si1WjB
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 Distrofia Muscular 

  Essa doença genética é causada pela falta da proteína distrofina que tem a 

função de proteger a célula muscular.  A ausência de tal proteína faz com que a célula 

muscular se torne mais frágil e tenda a se romper com facilidade, acarretando em uma 

fraqueza muscular que piora progressivamente. 

 Sendo assim, há um comprometimento das atividades cotidianas e da 

locomoção, o que torna necessário o uso de adaptações dos utensílios, aparelhos, e 

posteriormente, uso de cadeira de rodas. Muitas vezes a distrofia chega atingir os 

músculos da respiração e do coração, sendo necessário um acompanhamento 

especializado e a utilização de aparelhos que ajudam nessa função.  

Síndrome Alcoólica Fetal 

 O uso do álcool durante a gestação pode ser muito perigoso tanto para a 

gestante quanto para o feto, podendo acarretar na Síndrome Alcoólica Fetal. Esta 

consiste em um retardo no crescimento intrauterino, atraso do desenvolvimento motor 

e intelectual, distúrbios do comportamento (irritabilidade e hiperatividade durante a 

infância), diminuição do tamanho do crânio (microcefalia), malformações da face como 

nariz curto, lábio superior fino e 

mandíbula pequena, pés tortos, 

malformações cardíacas, maior 

sensibilidade a infecções e maior 

taxa de mortalidade logo após o 

nascimento. Cabe ressaltar que tais 

consequências são irreversíveis. 

   Não há uma dose limite pré-estabelecida para a ingestão do álcool pela 

gestante que não prejudique o bebê.  Portanto, a melhor recomendação é não ingerir 

bebidas alcoólicas durante a gravidez e ao longo do período de amamentação, visto 

que o álcool tem livre passagem pela placenta e pelo leite materno, afetando assim 

negativamente o desenvolvimento da criança.  

 

 

 

 

O aborto espontâneo e o trabalho de parto prematuro, 

assim como outras complicações da gravidez, 

também estão relacionados ao uso do álcool, mesmo 

em quantidades menores. O risco de aborto 

espontâneo quase dobra quando a gestante 

consome álcool. 
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Deficiência Auditiva 
 

A deficiência auditiva consiste na 

perda parcial ou total da capacidade de 

ouvir. Os problemas auditivos estão 

relacionados à intensidade com que 

alguma das três regiões do ouvido 

humano foi atingida.  Cada uma 

dessas regiões que compõe o ouvido 

possui funções específicas, como 

podemos ver a seguir: o ouvido 

externo produz cera para proteger as 

partes mais internas e também é a porta 

de entrada do som; já 

o ouvido médio é 

responsável por 

“transportar” o som 

(que é composto por 

vibrações) até o 

ouvido interno que, 

por sua vez, o envia 

para o cérebro. Toda 

pessoa que não 

apresenta audição 

funcional no dia-a-dia 

é considerada surda. 

Já a pessoa que 

possui a capacidade 

de ouvir afetada, 

mas, possui uma 

audição funcional 

com ou sem o uso de 

uma prótese auditiva é considerado 

parcialmente surda.  

 As deficiências auditivas 

possuem inúmeras causas, podendo 

ser: hereditárias (passadas de pais para 

filhos); adquirida pelo bebê durante a 

gestação (congênitas); ou adquirida na 

infância ou vida adulta, devido a alguma 

doença ou contato com sons muito 

altos. Mais informações sobre as causas 

das deficiências estão disponíveis nas 

páginas de 4 a 8. 

 A prevenção das 

doenças auditivas pode 

ser realizada até mesmo 

3 meses antes da 

concepção, por meio da 

vacina contra a rubéola. 

 Já as gestantes que 

não foram vacinadas, 

devem evitar ao máximo 

o contato com a doença. 

Existe também a vacina 

que é tomada pela 

gestante para a 

incompatibilidade de fator 

Rh, a qual visa evitar 

maiores complicações. 

Caso se perceba a 

presença de qualquer 

doença, deve-se 

Graus de intensidade da surdez 

Surdez leve: É quando a pessoa ouve 
normalmente qualquer som que esteja 
em um volume mais alto, mas tem 
dificuldades de ouvir sons mais 
baixos. Uma das características 
observáveis é um aumento 
progressivo na intensidade da voz.  
Neste caso, frequentemente não é 
necessário a utilização de aparelhos 
de amplificação sonora. 

Surdez moderada: É mais acentuada 
que o tipo referido acima, gerando a 
necessidade de apoio visual. Sendo 
assim, a pessoa apresenta dificuldade 
de ouvir no telefone e até mesmo o 
que as pessoas próximas dizem. 

Surdez severa: Caracterizada pela 
não escuta de sons cotidianos 
importantes, como por exemplo, 
despertador, campainha, toque do 
celular, dentre outros. Consegue ouvir 
somente sons fortes. 

Surdez profunda: Impossibilita a 
escuta da maior parte dos sons, 
notando apenas sons graves que 
transmitem vibrações, como avião e 
trovão. 
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consultar imediatamente o médico para 

que sejam tomadas as devidas 

providências. Para outras 

recomendações às gestantes, veja o 

quadro 1. 

  No que diz respeito às crianças, 

recomenda-se a vacinação correta 

contra a caxumba e o sarampo. 

 Também é importante evitar 

exposição a ruídos intensos, não 

introduzir objetos no ouvido, lugares 

fechados, pouco arejados, e com muitas 

pessoas, pois a meningite, na maior 

parte dos casos, é transmitida nessas 

condições.  Atitudes como essas 

podem evitar uma deficiência auditiva 

em qualquer fase da vida.  

 O diagnóstico da surdez abrange 

tanto o histórico do paciente quanto 

exames que verificam a audição, como 

por exemplo, a audiometria que é 

realizada pelo médico 

otorrinolaringologista. No caso de 

recém-nascidos utiliza-se o teste da 

orelhinha. 

 Existem diversas formas de 

tratamento que visam ajudar pessoas 

com deficiência auditiva e que 

dependerão de alguns fatores, tais 

como: o grau de surdez, o momento em 

que aparece e em que é detectada a 

deficiência e até mesmo do próprio 

indivíduo. 

 O uso de próteses auditivas é 

muito comum, no entanto, para que as 

próteses deem resultado é necessário 

um treino auditivo especializado, 

geralmente realizado por 

fonoaudiólogos. Outros equipamentos 

têm a função de transmitir o som através 

de ondas de alta- frequência, evitando 

interferências, reduzindo o ruído do 

ambiente e eliminando o problema de 

distância entre interlocutores. Tais 

equipamentos são muito utilizados no 

treino que ocorre na terapia da fala, pois 

possuem amplificadores com filtros que 

possibilita a passagem somente das 

frequências que o terapeuta quer 

trabalhar no momento.  

Ainda para os surdos mais 

profundos, pode aplicar-se a tecnologia 

de tratamento eletrônico de sons, 

traduzindo-os em vibrações o que é 

percebido pelo tato. Em alguns casos, é 

necessário recorrer a implantes 

cocleares que são aparelhos auditivos 

que possuem um componente interno e 

um externo. O primeiro é introduzido 

através de uma intervenção cirúrgica no 

ouvido interno, enquanto que o segundo 

é semelhante a uma prótese auditiva e 

é ligada a um processador.  

O resultado deste implante 

impacta positivamente a vida das 

pessoas, visto que a qualidade do tom 
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de voz e da fala pode melhorar, além de 

possibilitarem maior atenção e 

concentração, o que consequentemente 

estimula o interesse pela fala e a 

identificação de sons ambientais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saiba mais acessando: 

http://goo.gl/ZezoSR   

http://goo.gl/Acqtuq  

Dicas de convivência: 

-Evitar falar alto na presença de pessoas 

com deficiência auditiva. 

 

 -É preciso falar pausadamente para que o 

indivíduo realize a leitura labial e 

compreenda o que está sendo dito. 

 

 -Enquanto estiver falando, posicione-se 

sempre em frente à pessoa. 

http://goo.gl/ZezoSR
http://goo.gl/Acqtuq
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 Sinais que podem ajudar na identificação de deficiência 

auditiva 

Recém Nascido: 
-Não se assusta quando batem palmas a dois metros de 

distância. 
-Não para de chorar quando ouve a voz da mãe. 
 
De oito meses a um ano: 
 -Não vira a cabeça em direção aos sons familiares. 
 -Não murmura quando é estimulado pela voz humana. 
 
Um ano e meio: 
-Não é capaz de falar palavras simples como mamãe, papai, 

au-au. 
-Não consegue identificar partes do corpo quando alguém 

pergunta. 
 
Dois anos: 
- Não consegue fazer coisas simples sem dicas visuais. 
-Não consegue repetir frases. 
 
Três anos: 
-Não consegue localizar de onde vêm os sons. 
-Não compreende e não usa palavras simples como eu, 

você, quente, frio. 
 
Quatro anos: 
-Não é capaz de contar com coerência alguma experiência 

recente, como um passeio. 
-Não consegue obedecer a duas ordens verbais ao mesmo 

tempo. 
 
Cinco anos: 
- Não consegue ter uma conversa simples. 
-Sua fala pode ser difícil de ser compreendida. 
 
Idade Escolar 
-Distração constante. 
-Desempenho escolar abaixo da média. 
-Resfriado e dores de ouvido frequente 
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Fonte: http://dannychan.deviantart.com/art/Alfabeto-Manual-48147725  

http://dannychan.deviantart.com/art/Alfabeto-Manual-48147725//goo.gl/TWhajo 

ALFABETO MANUAL (LINGUAGEM DE SINAIS) 

 
Fig. 2: Alfabeto Manual em Língua Gestual Portuguesa 

http://dannychan.deviantart.com/art/Alfabeto-Manual-48147725
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Deficiência Visual 

A deficiência visual inclui dois grupos: cegueira e baixa visão.  

Cegueira: Abrange desde a ausência total de visão até a incapacidade de 

perceber luz. Neste caso, a aprendizagem da pessoa se dará através da integração 

dos outros sentidos, tais como: tato, audição, olfato e paladar. O principal meio de 

leitura e escrita é o sistema Braille. 

Baixa Visão: Engloba tanto a pouca ou excessiva percepção de luz o que 

prejudica ou limita o desempenho das atividades diárias. Sendo assim, a 

aprendizagem ocorrerá por meios visuais, mesmo que sejam necessários recursos 

especiais.  

Tanto a cegueira total quanto a baixa visão podem afetar as pessoas em 

qualquer idade. A perda de visão pode ser causada repentinamente por um acidente, 

doença súbita, ou tão gradativamente que a pessoa atingida demore pra perceber o 

que está acontecendo. Porém, existem inúmeros programas e serviços especializados 

que contribuirão para que o sujeito tenha uma vida autônoma, plena e produtiva. 

                       Como prevenir uma deficiência visual: 

- Em relação à gravidez, consulte a página 4. 

- As conjuntivites que podem aparecer nos primeiros dias de vida do bebê devem ser examinadas 

pelo médico, para que o tratamento seja correto.  

-Não deixe ao alcance de crianças objetos cortantes ou pontiagudos, tais como facas, tesouras, 

garfos, chaves de fenda, lápis, canetas, varetas e arames. 

- Em sítios e fazendas é preciso muito cuidado com animais como galinhas, patos, gansos, gatos 

etc., que podem atingir os olhos da criança com bicadas ou arranhões.  

-Cuidado para não deixar produtos de limpeza (água sanitária, soda cáustica, álcool, detergentes 

etc.) atingir os olhos. Caso isto aconteça, lave muito bem os olhos com água limpa e após isso, 

procure atendimento médico com urgência.  

-Muitas plantas domésticas, principalmente as pontudas, ou aquelas que soltam líquido leitoso, 

podem causar problemas sérios se atingirem os olhos.  

-Pais que fumam nunca devem segurar seus filhos quando estiverem com o cigarro aceso. Assim, 

evitarão irritações causadas pela fumaça e queimaduras que atinjam o rosto, especialmente os 

olhos.  

-Tome cuidado também com cisco no olho que pode ser muito perigoso se estiver na frente da pupila. 

Nunca tente retirá-los com objetos caseiros. Esses casos são sempre de urgência.  

-Estando num veiculo, jamais leve a criança, de qualquer idade, no colo, principalmente no banco 

da frente. 

-No local de trabalho, devem-se usar equipamentos de proteção específicos para as diversas 

atividades, como: óculos, máscaras ou outro equipamento de proteção.  Cabe ressaltar que as 

empresas são obrigadas, por lei, a fornecer tais equipamentos aos trabalhadores. 
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 A deficiência visual pode ser causada por doenças infecciosas, acidentes, 

envenenamentos, ferimentos, tumores, influências pré-natais e algumas doenças 

como: Catarata, Glaucoma, Ambliopia, Degeneração Senil da Mácula. 

 

Catarata 

  Para abordarmos a catarata é necessária uma breve introdução sobre o 

cristalino, a retina e a pupila. O cristalino é a lente natural do olho e está localizado 

atrás da pupila, já a retina é onde as imagens são formadas e transmitidas ao cérebro.  

Com a catarata, a pupila adquire um tom esbranquiçado, o cristalino se torna opaco e 

fica com uma coloração leitosa, impedindo assim, a passagem de luz até a retina. 

Com essas alterações a formação da imagem fica 

parcial ou totalmente prejudicada. A forma mais 

comum é a que resulta do envelhecimento, 

manifestando-se frequentemente após os 60 

anos de idade. No entanto, pode acontecer antes 

dessa idade por vários outros fatores como 

traumatismos, inflamações oculares, 

predisposições genéticas, defeitos congênitos, diabetes, exposição à luz ultravioleta, 

desnutrição, tabagismo e o uso de determinados medicamentos.  

 Os principais sintomas consistem em: visão constantemente nublada ou 

borrada, dificuldade na visão noturna, problemas com o excesso de luminosidade 

(como letreiros que parecem brilhantes demais à noite), ofuscamento pelas lâmpadas 

ou pelo sol, ou uma auréola em torno dos focos de luz, visão distorcida ou dupla e 

dificuldade de leitura de letras pequenas.  

O único tratamento disponível é a cirurgia, mas nem todas as cataratas são 

casos de urgência e precisam ser operadas. No caso das cataratas congênitas, no 

entanto, a cirurgia deve ser feita o mais cedo possível, pois é a única forma de dar à 

criança a possibilidade de ter alguma visão. 

 

A catarata congênita atinge os recém-

nascidos, sendo a principal causa da 

cegueira na infância, chegando a ser 

responsável por 30% dos casos. A 

maioria das crianças que são atingidas 

por esta doença possuem mães que 

tiveram rubéola, toxoplasmose, sífilis 

ou anomalias na formação durante a 

gravidez. 
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 Glaucoma 

É uma doença que pode levar à 

cegueira devido a lesões que ocorrem 

no nervo óptico, o qual é responsável por 

levar informações e alterações visuais 

captadas pela retina ao cérebro. O 

tratamento do glaucoma pode ser 

realizado por meio do uso correto de 

colírios ou outros medicamentos 

recomendados pelo oftalmologista ou 

através de cirurgia. Quanto mais 

precoce for o diagnóstico, maior será a 

eficácia dos medicamentos no controle 

da doença, impedindo uma evolução 

para a cegueira e assim diminui-se a necessidade da realização de cirurgia. 

Entretanto, cabe ressaltar que no caso de glaucomas agudos e congênitos o único 

tratamento disponível é a cirurgia, que deve ser realizada com urgência. 

 

Degeneração Senil da Mácula (DSM) 

É a lesão ou esgotamento da mácula, que é uma região do fundo do olho que 

permite enxergar claramente pequenos detalhes. Está associada ao avanço da idade, 

apresentando-se como a 

principal causa de perda de 

visão central em ambos os 

olhos, após os 50 anos de idade. 

 Pode ser dividida em dois 

tipos: 

DSM Seca: Ocorre 

devido há um excesso de 

proteínas e gorduras conhecidas como drusas que se alocam na camada celular da 

mácula de modo a provocar sua degeneração, podendo ainda, ocasionar o 

descolamento da retina. 90% dos casos de DSM manifestam-se neste tipo e possuem 

progressão lenta que dificilmente levará à perda total da visão, pois na maioria dos 

Existem três tipos de glaucoma: 
 
Glaucoma Crônico Simples: É imperceptível 
no início, pois a pessoa não sente dor.  
Frequentemente os sintomas mais relatados 
são: visão diminuída ou dor ocular. Entretanto, 
quando tais sintomas são percebidos a doença 
já está em estágio avançado e irreversível. 
 Glaucoma Agudo: É caracterizado por dor 
ocular intensa, olho vermelho, visão borrada, 
dores de cabeça e, eventualmente, náuseas e 
vômito. 
 Glaucoma congênito: Nesse caso a criança 
nasce com a doença, sendo que esta pode 
atingir um ou os dois olhos da criança. Por isso 
é de extrema importância diagnosticar a doença 
ainda no início do processo, antes que o nervo 
óptico tenha sido muito danificado. Os sintomas 
consistem em: lacrimejamento ocular excessivo, 
intolerância à luz e tem os olhos grandes, muitas 
vezes azulados ou esbranquiçados.  
 

Sinais que podem ajudar na identificação da 
deficiência visual: 
- Lacrimejamento, aversão à luz (fotofobia); 
- Mancha branca no olho (leucocoria); 
- Córnea opaca (leucoma); 
- Redução do tamanho do globo ocular (buftalmo); 
- Grande dilatação da pupila (midríase); 
- Tremor do olho (nistagmo); 
- Desvio do globo ocular (estrabismo); 
- Necessidade de grande aproximação dos objetos para 
uma melhor visão. 
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casos é possível preservar a visão lateral.  O tratamento desse tipo de DSM é feito 

por meio de uma dieta nutricional que engloba uso de complexos multivitamínicos 

específicos, o aconselhamento em relação aos hábitos alimentares e orientação 

quanto à exposição solar.  

DSM Exsudativa: É o tipo mais grave de DSM.  Por sua vez, progride 

rapidamente e necessita de intervenção adequada com agilidade, para evitar a perda 

da visão. Essa doença se constitui pela formação de vasos sanguíneos anormais e 

enfraquecidos na retina, podendo ocasionar o vazamento de fluido que afetará a 

mácula e consequentemente prejudicará a visão central.   

Os recursos utilizados no tratamento 

podem ser: terapia fotodinâmica, onde um 

corante sensível à luz  é injetado na veia, 

facilitando a aplicação local de raios laser 

para eliminar os vasos sanguíneos recém-

formados na região da mácula. Tal 

procedimento não contribui para melhorar a 

acuidade visual, podendo, no entanto, limitar 

a perda; a injeção intraocular é outro recurso 

que possibilita reduzir a proliferação de 

vasos sanguíneos. O Ranibizumab e 

Bavacizumab são os dois medicamentos mais utilizados nesse procedimento; a 

extração cirúrgica dos vasos sanguíneos acumulados na mácula é utilizada 

atualmente somente em situações muito delicadas.  

 Os sintomas mais comuns são: visão levemente borrada, necessidade de mais 

luz para ler ou realizar outras tarefas, dificuldade para reconhecer pessoas, ler, dirigir 

e realizar tarefas como colocar linha em agulha, aparecimento de uma mancha escura 

no centro do campo de visão.  

 Ambliopia 

 É causada por catarata congênita, por fatores que impedem o foco de imagens 

nítidas na retina e estrabismo, sendo este responsável por 50% dos casos de 

ambliopia. Acontece porque cada olho envia uma imagem diferente para o cérebro. 

Este por sua vez, deve reuni-las em uma só, entretanto, não consegue trabalhar estas 

Alguns fatores de risco associados à DSM: 

- Fatores hereditários 

- Má alimentação (deficiência de frutas e 

vegetais) 

- Não prática de exercício físico 

- Tabagismo – Aumenta o risco de 

ocorrência até 2 vezes 

- Sexo feminino 

- Olhos claros frequentemente expostos a 

luz solar 

- Idade superior a 40 anos 
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imagens tão diferentes entre si e como defesa elimina automaticamente a imagem 

que vem do olho desviado.  Pode ser tratada com uso de óculos ou de tampão no olho 

sadio com o objetivo de estimular o olho amblíope a desenvolver a visão, pois caso 

este não seja tratado, a perda visual será irreversível. 

 Atualmente existem diversos recursos tecnológicos disponíveis que visam 

aumentar a praticidade e a independência da vida da pessoa com deficiência visual, 

pois há problemas visuais que não podem ser corrigidos com cirurgias, colírios ou 

óculos. 

 Um desses recursos é conhecido como Lighting, que são Luzes Especiais 

capazes de impedir o brilho e oferecer uma melhor iluminação para os deficientes 

visuais. Há também os Magnifiers que engloba tanto os Dispositivos Ópticos 

quanto as Lupas. São encontrados em duas formas: como instrumentos de mão que 

você pode segurar ou como instrumentos que podem ser montados. Talvez seja 

necessário que o deficiente visual experimente vários tipos de Magnifiers, até que se 

encontre o melhor e o mais confortável para o seu uso. Tais recursos variam em 

eficiência e preço.  

 Neste quesito também encontramos as 

Tecnologias Assistivas que são softwares 

instalados em computadores para que as 

informações do monitor sejam lidas em áudio para 

o usuário. Para informações sobre Tecnologias 

Assistivas vide página 122. No que diz respeito à 

leitura encontra-se inúmeras maneiras que 

auxiliam o deficiente visual neste momento, como 

por exemplo: Large Print, um recurso que imprime 

edições em letras maiores. Esta opção já é 

oferecida por algumas bibliotecas e organizações, tais como bancos. Outras opções 

disponíveis são versões em áudio de livros, revistas, filmes e peças de teatro. 

Entretanto, o recurso mais utilizado ainda é a leitura em Braille. 

 

 

 

 

Curiosidades: 

- No município de Assis a principal 
causa de deficiência visual é a 
toxoplasmose. 

- Em 2015 a Netflix lançou o 
“Demolidor” na versão de áudio 
descrição. A plataforma tem a 
perspectiva de até 2016 ampliar a 
oferta desse recurso para as demais 
programações disponíveis em seu 
catálogo, além de se comprometer a 
proporcionar tal função em vários 
idiomas. 
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Dicas de convivência 

1°- Não trate os deficientes visuais como seres diferentes. Eles estão sempre 

interessados no que você gosta de ver, de ler, de ouvir e falar; 

2°- Ao apresentar um deficiente visual para um grupo de amigos, nunca se 

esqueça de direcioná-lo de modo que ele fique de frente às pessoas, evitando que 

o mesmo estenda a mão ao vazio. 

3°- Sempre informar o deficiente visual quando você for sair do ambiente. 

4°- Não fale com um deficiente visual como se ele não pudesse te ouvir; 

5°- Ofereça auxílio para atravessar a rua ou tomar condução; 

6°- Para guiar basta deixá-lo segurar em seu braço, pois o movimento de seu 

corpo lhe dará a orientação de que precisa;  

7°- Nas passagens estreitas, tome a frente e deixe-o segui-lo com a mão em seu 

ombro; 

8°- Quando houver no caminho pistas escorregadias, buracos, degraus ou 

qualquer outro obstáculo deve sempre avisá-lo com antecedência; 

9°- Não guie um deficiente visual em diagonal ao atravessar um cruzamento; 

10°- Não deixe portas e janelas entreabertas onde haja um deficiente visual; 

11°- Não deixe objetos no caminho por onde um deficiente visual costuma passar; 

12°- Não deixe de se anunciar ao entrar no recinto onde haja um deficiente visual, 

isso auxilia a sua identificação; 

13°- Ao conduzir um deficiente visual a um ambiente que lhe é desconhecido, 

oriente-o de modo que possa locomover-se sozinho, como por exemplo: falar onde 

estão dispostos os móveis, qual caminho deve ser traçado para se chegar a um 

determinado cômodo. 

14°- Nunca alimentar ou acariciar o cão-guia do deficiente visual, pois ele é 

treinado para perceber esse tipo de comportamento como estado de folga, 

diminuindo a sua atenção e consequentemente colocando em risco a vida do 

sujeito. 

. 
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Deficiências múltiplas 

É caracterizado pela associação de dois ou mais tipos de deficiências, como 

por exemplo:  

 Deficiência intelectual vinculada à deficiência física. 

 Deficiência auditiva vinculada à deficiência intelectual e a deficiência física 

 Deficiência visual vinculada à paralisia cerebral. 

 

             As causas e as formas de prevenção da deficiência múltipla são as mesmas 

da deficiência física, visual, auditiva e intelectual que já foram apresentadas acima. 

O tratamento geralmente é realizado por uma equipe multiprofissional, 

contando com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos, fonoaudiólogos e 

psicólogos. 

 Para se relacionar com uma pessoa com deficiência múltipla aplicam-se as 

mesmas dicas de convivência já citadas nos itens anteriores do presente guia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De acordo com a Secretaria Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

- SECADI do Ministério da Educação (MEC), a deficiência múltipla é entendida como “a 

expressão adotada para designar pessoas que têm mais de uma deficiência. É uma 

condição heterogênea que identifica diferentes grupos de pessoas, revelando associações 

diversas de deficiências que afetam, mais ou menos intensamente, o funcionamento 

individual e o relacionamento social”. 

Para mais informações acesse: 

SIAT – Gravidez Segura: http://goo.gl/AMq5kn 

Rede Saci: http://saci.org.br/ 

Acessibilidade Brasil: http://www.acessobrasil.org.br/ 

 

 

http://goo.gl/AMq5kn
http://saci.org.br/
http://www.acessobrasil.org.br/
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  Deficiência Intelectual  
 

 A partir de 2014, com a publicação da quinta edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-V, a Deficiência Intelectual está contida 

dentro dos Transtornos do Neurodesenvolvimento. De acordo com a referida 

publicação, a deficiência intelectual é caracterizada por déficits em capacidades 

mentais genéricas, tais como, raciocínio, solução de problemas, planejamento, 

pensamento abstrato, juízo, aprendizagem formal e informal. Estes déficits 

comprometem significativamente o comportamento adaptativo, de tal modo que o 

deficiente intelectual pode ter sua independência limitada perante a sociedade.  O 

diagnóstico é feito tanto por avaliação clínica, como por testes padronizados das 

funções adaptativas e intelectuais. Geralmente a DI desenvolve-se antes dos 18 anos 

de idade (na infância) e um acompanhamento precoce possibilita a criança receber 

apoio individual, que por sua vez, auxiliará sua interação com o meio em que vive no 

que diz respeito à independência, relacionamentos, contribuições na sociedade, 

participação na escola, no meio social e nos cuidados pessoais.  

 Há relatos de intervenções precoces que resultaram em uma melhora 

significativa, a ponto de o diagnóstico de DI não ser mais adequado. Na população 

geral, a deficiência intelectual aparece em uma frequência de 1%. As Deficiências 

Intelectuais podem ser causadas tanto por fatores ambientais quanto por fatores 

genéticos, sendo que o primeiro fator já foi abordado no presente guia nas páginas 4, 

5, 6 e 7. Neste ponto, serão apresentadas as Deficiências Intelectuais decorrentes de 

fatores genéticos. Inúmeras células formam o organismo humano, nestas estão 

                               Transtornos do Neurodesenvolvimento: 

São complicações que ocorrem na fase inicial do desenvolvimento, frequentemente antes do período 

escolar, manifestando-se por meio de déficits que podem afetar várias dimensões da vida do sujeito, 

tais como, pessoal, social, escolar e profissional.  Segundo o DSM-V, esses déficits de 

desenvolvimento vão desde limitações específicas na aprendizagem ou no controle de funções 

executivas até prejuízos globais em habilidades sociais ou inteligência.  

Entre os transtornos que constituem este grupo destacamos: 

- Deficiência Intelectual; 

- Transtorno do Espectro Autista; 

- Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade; 

- Transtorno Específico de Aprendizagem. 
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contidos os genes que são responsáveis por todas as características do organismo, 

desde o comportamento até funções 

básicas como a respiração e o 

funcionamento cerebral.  

 A Deficiência Intelectual geralmente 

ocorre devido aos distúrbios descritos 

abaixo: 

 Distúrbios Monogênicos: Quando os genes sofrem mutações individuais. 

 Distúrbios Multifatoriais: Quando um conjunto de genes soma seus efeitos, 

que podem também estar associados a fatores ambientais e produzir uma 

enfermidade.  

 Distúrbios Cromossômicos: Quando ocorrem alterações quantitativas ou 

qualitativas dos cromossomos (que contém os diversos genes), sendo esses os 

principais fatores genéticos responsáveis pelas deficiências.  As alterações 

cromossômicas mais comuns associadas à Deficiência Intelectual são: Síndrome de 

Down, Síndrome do X- frágil, Síndrome de Turner e Síndrome do Triplo X. 

 Síndrome de Down 

 Constitui-se em um atraso do desenvolvimento motor e intelectual, está 

associado a alterações genéticas. Não há cura para a Síndrome de Down, mas podem 

ser realizados programas de estimulação precoce que favorecem o desenvolvimento 

motor e intelectual das crianças com essa síndrome. Para uma eficácia maior é 

recomendável que o tratamento seja feito por meio de um trabalho interdisciplinar, ou 

seja, com profissionais de diversas áreas. 

 

 

Características Físicas que contribuem para o diagnóstico da Síndrome de Down: 

- Hipotonia (diminuição no tônus muscular- o bebê fica mais molinho); 

- Abertura inclinada das pálpebras, com a parte mais externa elevada; 

- Prega da pálpebra no canto interno dos olhos (como nas pessoas orientais, ex.: japoneses); 

- Língua protusa (para fora da boca, devido à hipotonia da mandíbula); 

- Traço único na palma da mão.  

- A média de ocorrência dessa síndrome é de 1 em cada 700 nascimentos e um dos fatores 

que aumenta a chance de manifestação da Síndrome de Down é a gravidez após os 40 anos. 

 

 

 

 

Atraso Global do Desenvolvimento: 

Diferentemente do que se pensa o AGD não é a 

mesma coisa do que a Deficiência Intelectual, 

pois o mesmo é diagnosticado quando um 

indivíduo não consegue atingir os marcos do 

desenvolvimento que são esperados em várias 

áreas do funcionamento intelectual. 

Para saber mais sobre a Síndrome de Down, acesse: 

http://www.portalsindromededown.com/ 

 

 

http://www.portalsindromededown.com/
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Síndrome do X-Frágil 

 As pessoas afetadas por essa síndrome podem apresentar atraso no 

desenvolvimento intelectual, problemas de comportamento e características físicas 

peculiares.  

 As Características Físicas são: face alongada, orelhas grandes e em abano, 

mandíbula proeminente, testículos aumentados (principalmente no adulto), hipotonia 

muscular, pés planos, céu da boca em forma de arco (palato alto), calosidade nas 

mãos, entre outras. 

 As Características do Comportamento consistem em: hiperatividade, 

impulsividade, concentração rebaixada, comportamento ansioso diante de pessoas 

desconhecidas, dificuldade em lidar com estímulos sensoriais (sons e contato físico, 

por exemplo), imitação de gestos e características de outras pessoas, desagrado 

quando a rotina é alterada, comportamentos repetitivos, entre outras. 

 Características Intelectuais: Há vários graus de comprometimento intelectual 

e alguns destes possibilitam o não comprometimento da memória, da facilidade em 

identificar logotipos, sinais gráficos e cópia e da habilidade para leitura. Em outros 

casos, as pessoas seguem instruções “ao pé da letra”, falam fora do contexto e não 

possuem uma fala criativa permanecendo apenas na repetição do que ouvem. 

 Assim como nas demais síndromes, é de extrema importância que as crianças 

tenham ao longo de todo o seu desenvolvimento 

um atendimento multidisciplinar especializado 

para que a demanda específica de cada uma 

delas seja comtemplada.  O tratamento pode se 

dar por meio de terapias especiais e estratégias 

de ensino que ajudam as pessoas afetadas a 

melhorar o seu desempenho, facilitando a conquista da independência. 

 No campo da educação o uso do computador tem se mostrado muito eficaz, 

pois com o auxílio desse recurso não é necessária a interação constante com outra 

pessoa, já que a atividade desejada pode ser apresentada quantas vezes for preciso, 

possibilitando ir além da proposta inicial quando houver interesse. 

 

 

É considerada a causa mais frequente 
de comprometimento intelectual 
hereditário. Na maior parte das vezes 
os homens são mais gravemente 
afetados do que as mulheres, pois a 
frequência da síndrome com mutação 
completa atinge 1 em cada 1000 
homens e 1 em cada 2000 mulheres.  
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Síndrome de Turner 

 Somente mulheres são afetadas por essa síndrome e ocorre aproximadamente 

na proporção de 1 a cada 2.500 nascimentos. Os homens são formados por um 

cromossomo X e um Y, enquanto que a mulher possui dois cromossomos X. Na 

maioria dos casos, a Síndrome de Turner é decorrente da ausência de um desses 

cromossomos.  As mulheres afetadas por essa síndrome não possuem ovários, por 

isso o tratamento padrão é realizado por meio de aplicação hormonal, possibilitando 

que as características sexuais femininas se desenvolvam e consequentemente ocorra 

a menstruação. Esse tratamento geralmente se inicia por volta dos 16 anos, de forma 

a evitar que os hormônios não 

interfiram no crescimento dessas 

mulheres.  Embora as mesmas 

sejam inférteis pelo fato de não 

ovularem, atualmente, muitas delas 

podem gerar filhos por meio da 

fertilização in vitro.  Cabe destacar que 

essa síndrome corresponde a 10% do 

número total dos abortos espontâneos.               

Síndrome do Triplo X ou Trissomia do X 

Essa síndrome também ocorre somente em mulheres e apresenta-se na 

proporção de 1 em cada 1000 nascimentos. Como explicado anteriormente, as 

mulheres possuem um par de cromossomo X e quando são afetadas por essa 

síndrome passam a apresentar três cromossomos X. O desenvolvimento intelectual 

na Trissomia do X pode ser inferior se comparado ao que é considerado normal, por 

isso é importante o diagnóstico precoce, tornando possível o devido 

acompanhamento. 

 

 

 A Deficiência Intelectual pode ser encontrada em diferentes graus, sendo eles: 

leve, moderada, grave e profunda. Em geral, os homens possuem uma maior 

probabilidade de ter a deficiência nas formas moderadas e graves. O fator 

Características que ajudam na identificação da 

Síndrome de Turner:  

- Baixa estatura  

- Não sofrem o rápido crescimento característico 

da adolescência  

- Pescoço curto e mais largo perto dos ombros  

- Tórax largo com uma maior distância entre os 

mamilos 

 - Ausência de ovários causando a infertilidade 

- Desenvolvimento sexual anormal 

- Não apresentam nenhuma diferença no 

comportamento, na personalidade ou em seu 

relacionamento social. 

Características que podem ajudar na identificação da Síndrome do Triplo X: 

- Apresentam abortos espontâneos recorrentes ou problemas para engravidar 

- Menstruações irregulares 

- Ocasionalmente podem ter convulsões e esquizofrenia 

- Podem apresentar deficiência intelectual que variam de mulher para mulher. 
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determinante para a gravidade dessa deficiência é o funcionamento adaptativo, pois 

ele especifica o nível de apoio que será demandado pelo Deficiente Intelectual. 

 

  

  

Sinais que podem ajudar na identificação da Deficiência Intelectual: 

     De acordo com o DSM-V, os seguintes critérios devem ser atendidos para se 

efetivar um diagnostico de DI: 

    Déficits em Funções Intelectuais, tais como: 

 Raciocínio 

 Solução de problemas 

 Planejamento 

 Juízo 

 Aprendizagem Acadêmica 

 Aprendizagem por experiência  

 Compreensão Prática 

 Compreensão Verbal 

 Memória de Trabalho  

 Raciocínio Perceptivo e Quantitativo 

 Eficiência Cognitiva 

 Pensamento Abstrato 

      *Os 5 últimos são componentes críticos 

       Déficits em Funções Adaptativas nos seguintes domínios: 

      
Conceitual/ Acadêmico: 

 Memória 

 Linguagem 

 Leitura 

 Escrita 

 Raciocínio Matemático 

 Aquisição de conhecimentos práticos 

 Julgamentos em situações novas 

      
  Social: 

 Percepção de Pensamentos 

 Empatia 

 Comunicação 

 Participação Social e vida independente em casa, na escola, na comunidade 

e no trabalho 

          
  Déficits Intelectuais e Adaptativos devem se iniciar durante o período do 

desenvolvimento 

 Antes do 18 anos de idade. 
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 Transtorno do Espectro Autista 

 Atualmente adota-se o termo “espectro”, pois são encontradas grandes 

variações na intensidade do nível de 

desenvolvimento, da idade cronológica e 

das características que compõem o 

autismo.  

Os sintomas são identificados na primeira 

infância, ou seja, do 0 aos 3 anos. Por volta 

dos 2 anos de idade, algumas crianças 

podem apresentar regressão no 

desenvolvimento, com uma deterioração 

gradual ou relativamente rápida nos 

comportamentos sociais ou no uso da linguagem. 

 Os diagnósticos devem ser baseados em múltiplas fontes de informação, como 

por exemplo, observação clínica, perspectiva do cuidador e quando possível, o 

autorrelato.  Somado a isso, há inúmeros instrumentos padronizados de diagnóstico 

de comportamento com ótimas propriedades psicométricas, bem como os 

questionários. Sua prevalência na população geral é de 1% e os mais atingidos são 

pessoas do sexo masculino. 

 O diagnóstico do espectro autista envolve 5 critérios, sendo eles: 

 Critério A: Prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação 

social. 

 Os déficits de linguagem tem ampla variação, apresentando desde a ausência 

total da fala até linguagem explicitamente literal afetada. Mesmo que as habilidades 

linguísticas formais não sejam afetadas, a comunicação social recíproca permanece 

prejudicada no TEA. 

 Quando há linguagem, esta ocorre de maneira unilateral sem o objetivo de 

socialização, sendo utilizada para solicitar ou rotular, sem a intenção de conversar e 

interagir. 

 É claramente observado em crianças pequenas déficits na capacidade de 

envolvimento com as pessoas e no compartilhamento de ideias e sentimentos. Isto 

impacta negativamente a habilidade de iniciar uma interação social e limita a 

aprendizagem decorrente da imitação do comportamento alheio. Devido a esses 

Com a atual versão do DSM-V o transtorno 

autista, o transtorno de Asperger e o 

transtorno global do desenvolvimento sem 

outra especificação, passaram a ser 

diagnosticado como Transtorno do 

Espectro Autista.  Caso uma pessoa 

apresente um déficit acentuado na 

comunicação social, mas os sintomas não 

possam ser caracterizados como 

Transtorno do Espectro Autista, estes 

devem ser analisados em relação ao 

transtorno da comunicação social 

(pragmática). 
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fatores, a atenção compartilhada também é prejudicada, podendo ser vista, entre 

outras situações, na falta do gesto de 

apontar, mostrar e compartilhar seu 

objeto de interesse com outras 

pessoas. As crianças com TEA 

frequentemente apresentam uma 

carência em jogos coletivos e na 

imaginação compartilhada, o que 

levará posteriormente em um brincar 

com regras muito fixas.

 Os déficits também atingem a 

comunicação não verbal, podendo ser 

detectados por contatos visuais, 

gestos, expressões faciais, orientação corporal e entonação da fala reduzidos, 

ausentes ou atípicos.  

  Cabe ressaltar que os déficits para desenvolver, manter ou compreender as 

relações devem ser julgados em relação à idade, gênero e cultura.  

 

 Critério B: Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou 

atividades. 

 Nesse critério podemos encontrar a 

utilização repetitiva de objetos, como por 

exemplo: girar moedas e enfileirar 

brinquedos. Também encontramos as 

estereotipias motoras simples, que 

podem ser exemplificadas no ato de 

balançar as mãos e estalar os dedos. 

Além disso, pode ser verificada a fala 

repetitiva que se manifesta por meio da 

repetição mecânica das palavras que 

ouvem, fala sem entonação, palavras 

utilizadas de maneira generalizada, 

comportamento verbal e não verbal ritualizados e insistência excessiva em manter as 

Características que podem estar associadas 

ao TEA: 

-Déficits motores: marcha atípica, caminhar na 

ponta dos pés, falta de coordenação, entre 

outros (Discutir). 

-Autolesão: bater a cabeça, morder o punho. 

-Maior predisposição para desenvolver 

ansiedade e depressão. 

-Comportamentos semelhantes à catatonia: 

“congelamento” ou lentificação perante uma 

situação. 

-Catatonia completa: mutismo, posturas atípicas 

e trejeitos faciais. 

* A adolescência é considerada um período que 

aumenta o risco de catatonia comórbida. 

           Consequências Funcionais do TEA: 

- A aprendizagem enfrenta alguns obstáculos 

devido ao comprometimento da capacidade de 

interação social e comunicacional. 

- A insistência em rotinas, aversão à mudança e a 

sensibilidade sensorial podem complicar muito a 

vida cotidiana, já que tais fatores intervêm na 

alimentação, no sono e nos cuidados pessoais. 

- A área acadêmica pode ser afetada, mesmo 

quando o sujeito possui uma inteligência acima da 

média devido a dificuldades extremas de planejar, 

organizar e enfrentar mudanças. 

- As consequências Funcionais do TEA no 

envelhecimento são desconhecidas. 
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rotinas, gerando uma grande perturbação caso sejam alteradas. Usualmente, os 

rituais estão relacionados ao cheiro, gosto, textura, aparência da comida e ao excesso 

da restrição alimentar. Interesses extremamente limitados e fixos são comuns e 

podem estar relacionado a uma hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais que 

podem ser observados através de respostas que demonstram sensibilidade ou 

fascínio por sons, cheiros, luzes e objetos giratórios, bem como indiferença a dor, calor 

ou frio.

 Muitas pessoas com TEA sem concomitância com deficiência intelectual ou 

linguística aprendem a suprimir os comportamentos repetitivos em público.  Alguns 

interesses especiais se constituem em fontes de prazer e motivação, possibilitando 

posteriormente oportunidades de educação e emprego. 

 Critério C: Os sintomas descritos acima devem manifestar-se logo no início do 

desenvolvimento. Entretanto, há casos que tais sintomas são percebidos somente no 

período que exige uma socialização além do que a pessoa consegue responder, já 

que possui uma capacidade limitada nessa área. Um exemplo disso é quando a 

criança se insere no mundo escolar. 

 Critério D: O funcionamento social, profissional, entre outras esferas da vida 

do sujeito podem ser afetadas significativamente pelos sintomas. 

 Critério E: Atualmente, o Transtorno do Espectro Autista se diferencia da 

Deficiência Intelectual e do Atraso Global do Desenvolvimento. Porém, é frequente a 

existência de uma comorbidade entre Transtorno do Espectro Autista e Deficiência 

Intelectual, chegando ocorrer em até 70% dos casos. Para diagnosticar essa 

comorbidade o fator de maior relevância é a comunicação social que deve estar 

abaixo do esperado para o nível geral do desenvolvimento. 

 O TEA pode ser dividido em nível 1 “Exigindo apoio”, nível 2 “Exigindo apoio 

substancial” e nível 3 “Exigindo apoio muito substancial” e são especificados de 

acordo com os critérios A e B. Entretanto, as dificuldades de comunicação social e de 

comportamentos restritos e repetitivos devem ser classificadas separadamente. 

 Fatores de Risco: 

  O TEA é causado pela sobreposição de múltiplos fatores, tanto ambientais 

quanto genéticos e fisiológicos. 
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 Fatores ambientais: 

 Idade parental avançada 

 Baixo peso ao nascer 

 Exposição fetal ao ácido valproico. 

 

 Fatores genéticos e fisiológicos 

 A herdabilidade do TEA varia de 37% a 90%. 

 15% dos casos estão associados a uma mutação genética conhecida 

 Mesmo nos casos com confirmação da influência de uma mutação genética, 

não é desconsiderado a participação de outros fatores. 

 O restante dos casos podem ser ocasionados por uma poligenia, isto é, pela 

interação de vários genes. 

 

 A diferenciação clínica de comportamentos repetitivos infantis considerados 

normais e dos comportamentos repetitivos do autismo é baseada no tipo, na 

frequência e na intensidade dos mesmos. Cabe ressaltar que o TEA não é 

degenerativo, ou seja, a capacidade de aprender permanece ao longo da vida. Os 

primeiros sintomas do TEA frequentemente envolvem: atraso no desenvolvimento da 

linguagem, interesses sociais ou interações sociais incomuns (puxar as pessoas pelas 

mãos sem olhar para elas), padrões estranhos de brincadeiras (carregar brinquedos, 

mas, sem nunca brincar com eles), padrões incomuns de comunicação (fala 

descontextualizada). 

 Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade; 

A condição descrita pelo TDAH é neurobiológica e caracterizada por níveis de 

desenvolvimento inapropriados de atenção, comportamento hiperativo e 

impulsividade. As características e intensidades desses sintomas afetam o 

desenvolvimento emocional, social e acadêmico do indivíduo. É uma condição 

multifacetada resultante não só de um aparato biológico, mas também da interação 

do indivíduo com seu ambiente (Barkley, 1990; Chae, Kim e Noh, 2003). Porém, no 

momento do diagnóstico é preciso ter cuidado, pois os sintomas do TDAH são comuns 

em qualquer pessoa, a diferença é a incapacidade de controlar o próprio 

comportamento no decorrer do tempo, os níveis e intensidades dos sintomas. A 

pessoa com TDAH deve ser entendido e atendido na educação inclusiva. Ele, a família 

e a escola devem ser auxiliados por um grupo de profissionais.  
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Desatenção - Dificuldade de concentrar a atenção em objetivo central, para 

diferenciar, entender e associar o foco central de um estímulo. Esse estado de 

concentração é fundamental para a fixação do aprendizado. A Deficiência de Atenção 

pode manifestar-se isoladamente ou associada a uma Linguagem Corporal que 

caracteriza a Hiperatividade ou a Hipoatividade. 

Hiperatividade - Atividade psicomotora EXCESSIVA e repetida tem como maior 

característica, sintomas de dificuldades de foco de atenção. É uma superestimulação 

nervosa que leva esse jovem ou essa criança a passar de um estímulo a outro, não 

conseguindo focar a atenção em um único tópico. 

Hipoatividade - nível baixo de atividade psicomotora, com reação lenta a 

qualquer estímulo.    Comumente o hipoativo tem memória pobre e comportamento 

vago, pouca interação social e quase não se envolve com seus colegas. 

Existe um suporte online para ajudar nas informações sobre TDAH, é o site da 

Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), onde se encontra informações, 

suporte a pessoas com TDAH e a família, por meio de grupos de apoio, atendimento 

telefônico, respostas de e-mails e postagens de conteúdo no site. Pode – se acessar 

o site por meio desse link: http://abdatdah.com/  

 Transtorno Específico de Aprendizagem. 

 O Transtorno Específico de Aprendizagem, segundo o DSM-V, se caracteriza 

com base em quatro critérios diagnósticos: 

A- Apresentar dificuldades de aprendizagem ou no uso de habilidades acadêmicas 

(leitura imprecisa e lenta, dificuldade de compreensão da leitura, dificuldade de 

escrever conforme as normas gramaticais, dificuldades em reconhecer números e 

realizar cálculos, e prejuízo no raciocínio lógico). Estas devem permanecer por no 

mínimo 6 meses, mesmo após intervenção direcionada. 

B- As habilidades acadêmicas anteriormente citadas devem estar abaixo do 

esperado para a idade cronológica do indivíduo. 

C- As dificuldades podem estar presentes desde o início da vivência escolar, 

entretanto, podem percebidas posteriormente. 

D- Estas dificuldades não devem decorrer de deficiência intelectual, instrução 

educacional inadequada, dificuldade visual ou auditiva, adversidade psicossocial 

ou transtornos mentais ou neurológicos. 

http://abdatdah.com/
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Estes quatro critérios devem ser estimados a partir de um resumo da história do 

indivíduo, de relatórios escolares e avaliação psicoeducacional. As dificuldades 

apresentadas pelo indivíduo geralmente afetam um conjunto de habilidades voltadas 

à leitura ou à escrita ou a raciocínios aritméticos, sendo possível diferenciar estes 

grupos em: 

Dislexia – caracteriza-se por um padrão de dificuldades específicas no 

reconhecimento preciso ou fluente de palavras, na decodificação ou na ortografia. 

Disgrafia - caracteriza-se por um padrão de dificuldades específicas da linguagem 

escrita, em especial, a escrita cursiva, ou de precisão de pontuação e uso da 

gramática. Escrever com máquina datilográfica ou com o computador pode ser muito 

mais fácil para pessoas com esta dificuldade. 

Discalculia – caracteriza-se por um padrão de dificuldades específicas no 

processamento de informações numéricas, na realização de cálculos precisos ou 

fluentes e na resolução de problemas matemáticos. Essas dificuldades podem se 

manifestar sem nenhuma dificuldade na leitura, mas também há  algumas que são 

decorrentes do processo de compreensão da linguagem. 

Estas sub-categorias do Transtorno Especifico de Aprendizagem podem estar 

presentes simultaneamente ou não, e se apresentam em diferentes níveis de 

comprometimento: leve, moderado ou grave. 

 

Dislexia é uma forma diferente de ser e de aprender. É considerada um 

transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por 

dificuldade na Linguagem, quando se trata de:  Leitura, Soletração, Escrita, Cálculo 

Matemáticos. Essas dificuldades normalmente resultam de uma falha no componente 

fonológico da linguagem e não têm ligação específica com a idade da pessoa.  Não 

há relação com falta de interesse ou de motivação, assim como nada tem a ver com 

capacidade visual ou auditiva como causa primária. (Definição adotada pela IDA – 

International Dyslexia Association, em 2002. Essa também é a definição usada pelo 

National Institute of Child Health and Human Development – NICHD).      
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 Dicas de filmes e documentários 
 

Sobre deficiência Física: 

 

Sobre deficiência visual: 

 

 

 

 

 

O despertar para a vida 

Gênero: Drama 

Duração: 106 min 

Ano: 1992 

 

Murddeball:  

Gênero: Documentário 

Duração: 88 min 

Ano: 2005 

 

Dr. Fantástico 

Gênero: Comédia 

Duração: 93 min 

Ano: 1964 

 

Tortura silenciosa 

Gênero: Suspense 

Duração: 97 min 

Ano: 1993 

 

My flesh and blood 

Gênero: Documentário 

Duração: 90 min 

Ano: 2003 

 

Feliz ano velho 

Gênero: Drama 

Duração: 105 min 

Ano: 1987 

 

Amargo regresso 

Gênero: Drama 

Duração: 122 min 

Ano: 1978 

 

Gaby, uma história verdadeira 

Gênero: Drama 

Duração: 110 min 

Ano: 1987 

 

Perfume de Mulher 

Gênero: Drama 

Duração: 156 min 

Ano: 1992 

 

Janela da alma 

Gênero: Documentário 

Duração: 78 min 

Ano: 2001 

 

 À primeira vista 

Gênero: Drama 

Duração: 128 min 

Ano: 1999 

 

E aí, meu irmão, cadê 

você?  

Gênero: Comédia 

Duração: 98 min 

Ano: 2000 

 

 Além dos meus olhos 

Gênero: Drama 

Duração: 94 min 

Ano: 1987 
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Sobre Deficiência Auditiva:  

 

Sobre Deficiência Intelectual:  

 

 

 

Dançando no escuro 

Gênero: Drama 

Duração: 139 min 

Ano: 2000 

 

Do luto à luta 

Gênero: Documentário 

Duração: 75 min 

Ano: 2005 

 

Forrest Gump 

Gênero: Drama 

Duração: 133 min 

Ano: 1994 

 

Uma lição de amor 

Gênero: Drama 

Duração: 132 min 

Ano: 2002 

 

Simples como amar 

Gênero: Comédia romântica 

Duração: 94 min 

Ano: 1999 

 

Aprendiz de sonhador 

Gênero: Drama 

Duração: 117 min 

Ano: 1994 

 

Louco de amor 

Gênero: Comédia romântica 

Duração: 94 min 

Ano: 2005 

Belinda 

Gênero: Drama 

Duração: 92 min 

Ano: 1948 

 

Filhos do Silêncio  

Gênero: Romance 

Duração: 119 min 

Ano: 1986 

 

A música e o silêncio 

Gênero: Drama 

Duração: 110 min 

Ano: 2000 

 

Som e Fúria 

Gênero: 

Documentário 

Duração: 100 min 

Ano: 2002 

 

Mr. Holland – O adorável 

professor 

Gênero: Drama 

Duração: 142 min 

Ano: 1995 
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Sobre o Transtorno do espectro autista: 

 

 

Rain Main  

Gênero: Drama 

Duração: 113 min 

Ano: 1988 

 

O segredo de Adam 

Gênero: Drama 

Duração: 94 min 

Ano: 1994 

 

Um certo olhar 

Gênero: Drama 

Duração: 112 min 

Ano: 2007 

 

Meu filho, meu mundo 

Gênero: Drama 

Duração: 120 min 

Ano: 1979 

 

Uma família especial 

Gênero: Drama 

Duração: 85 min 

Ano: 2005 
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III. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 Edgar Bendahan Rodrigues 

Lara Cruvinel Barbosa 

Leila Pimentel dos Anjos 

Rosimeire dos Santos 

 

Desde 2003, Assis aderiu ao movimento da educação inclusiva como um direito 

de todos, e visa incluir todos os alunos Público Alvo da Educação Especial em salas 

regulares de ensino. Para tanto, oferece Atendimentos Educacionais Especializados 

(AEE) que ocorrem no período inverso à sala regular do aluno. Esse atendimento pode 

ser oferecido em Sala de Recursos da própria escola onde o aluno está matriculado, 

em outra escola da rede ou ainda em instituições de apoio à pessoa com deficiência.   

 

 

 

 

 

 

 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

As atividades desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado não 

são substitutivas à escolarização e se diferem das realizadas na sala de aula comum. 

O atendimento complementa e\ou suplementa a formação dos alunos, buscando 

desenvolver a autonomia e a independência do aluno na escola e fora dela. Além da 

oferta do atendimento educacional especializado, a formação de professores, 

participação da família e comunidade e articulação Intersetorial das políticas públicas 

são objetivos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. 

Escolas Inclusivas “devem reconhecer e satisfazer as necessidades 

diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 

aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos 

através de currículos adequados […]” (UNESCO, 1994) 
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Salas de Recursos Multifuncionais  

São espaços localizados nas escolas de educação básica onde se realiza o 

Atendimento Educacional Especializado – AEE. As salas são constituídas de 

mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade. Além 

disso, podem ser Multifuncionais tipo I e tipo II4 e exigem que o professor tenha uma 

formação em AEE. 

Quadro 5 - Especificações da Sala do Tipo I 

 

                                                 
4
Fonte: Portal do MEC – Ministério de Educação. Dissponível em: 

portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=17430&Itemid=817> 

P
ú

b
lic

o
 A

lv
o

 d
o

 A
E

E Estudantes com deficiência física, visual, 
auditiva, intelectual  ou múltipla

Estudantes que apresentam alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na 
comunicação ou estereotipias motoras

Estudantes com capacidade 
elevada (altas habilidades/ 

superdotação)
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As salas do tipo II contêm todos os itens da sala tipo I, e os seguintes recursos 

para alunos com deficiência visual. 

Quadro 6 - Especificações da Sala do Tipo II 

 

 ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

Secretaria Municipal de Educação de Assis 
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 740 – Vila Nova Santana 

Telefone: (18) 3302-4444 
Site: http://educacao.assis.sp.gov.br/ 

 

Escolas da Rede Municipal de Ensino de Assis com Sala de Recursos para: 
 

  Deficiência Física e Deficiência Múltipla 
 

EMEIF. “Profº Darcy Ribeiro” 
 

Endereço: Rua João Ribeiro, 575 - Vila Ribeiro 
Telefone: (18) 3324-9907 

E-mail: emeif.darcyribeiro@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal De Educação Assis  

 

http://educacao.assis.sp.gov.br/
mailto:emeif.darcyribeiro@gmail.com
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  Deficiência Auditiva e Visual 
 

EMEF. “Dr. João Mendes Júnior” 
 

Endereço: Praça São Paulo, 60 - Centro 
Telefone: (18) 3322-2679 

E-mail: emefjoaomendes@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 

 
 
 

 Deficiência Intelectual 
 

EMEIF. “Prof.ª Mafalda Salotti Bartholomei” 
 

Endereço: Rua Rio Claro, 285 - Vila Progresso 
Telefone: (18) 3321-7166 / 3321-0474 

E-mail: emeifmafalda@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 

mailto:emefjoaomendes@gmail.com
mailto:emeifmafalda@gmail.com
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Sala de Recurso Multifuncional – Tipo I 
 

EMEIF. “Profª Alides Celeste Razaboni Carpentieri” 
 

Endereço: Avenida São Cristóvão, 1120 – Jardim Paraná 
Telefone: (18) 3324-6285/ 3321-0397 

E-mail: emeif.alidesceleste@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 

 

 

EMEIF. “Profª Angélica Amorim Pereira” 
 

Endereço: Avenida Valter Fontana, s/n – Vila Cláudia 
Telefone: (18) 3324-8734 

E-mail: emeif.angelicaamorimpereira@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 

 

mailto:emeif.alidesceleste@gmail.com
mailto:emeif.angelicaamorimpereira@gmail.com
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EMEI. “Profª Eunice de Lima Silveira” 
 

Endereço: Rua Monsenhor David, 701- Vila Glória 
Telefone: (18) 3321-0405/ 3321-3449 

E-mail: emei.eunice@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 

 

 

EMEF. “Profº Lucas Tomaz Menk” 

Endereço: Rua General Osório,431- Vila Central  

Telefone: (18) 3325-168                                                                                                                            
E-mail: emef.lucasthomazmenk@gmail.com 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 

 

mailto:emei.eunice@gmail.com
mailto:emef.lucasthomazmenk@gmail.com
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EMEF. “Profª Maria Clélia de Oliveira Vallim” 

Endereço: Rua São Sebastião, 370- Vila Carvalho  
Telefone: (18) 3322-6555                                                                                                                      

E-mail: emeif.mariaclelia@gmail.com 
 

Observação: A Escola Professora Maria Clélia na Rua São Sebastião está em 
reforma devido a um incêndio. Provisoriamente está em funcionamento no endereço: 

Rua Dr. Geraldo Nogueira, 1735 – Vila Operária 

 

 

 

 

EMEF. “Profº João Leão de Carvalho” 

Endereço: Rua São Benedito,40- Vila Marialves  
Telefone: (18) 3324-3557/ 3324-0285                                                                                           

E-mail: emeif.joaoleaodecarvalho@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 

 

 

 

 

 

mailto:emeif.mariaclelia@gmail.com
mailto:emeif.joaoleaodecarvalho@gmail.com
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EMEIF. “Profª Nísia Mercadante do Canto Andrade” 

Endereço: Rua Anastácio Medeiros, 205 – Vila Maria Isabel  
Telefone: (18) 3324-0359/ 3321-3243 

E-mail: emeif.nisiamercadante@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 

 

 

 

 

EMEIF. “Profª Guiomar Namo de Mello” 
 

Endereço: Rua José Antônio Ferreira, 125 - Vila Ouro Verde 
Telefone: (18) 3321-4090 

E-mail: emeifguiomar@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 
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EMEIF. “Profº João de Castro” 
 

Endereço: Rua Aparecido Lourenço, 614 - Parque Universitário 
Telefone: (18) 3324-2799 

E-mail: emeifjoaodecastro@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 

 

 

 

 

EMEIF. “Profº João Luís Galvão Ribeiro” 
 

Endereço: Rua Horácio Rodrigues Tucunduva, 50 - Jardim Três Américas II 
Telefone: (18) 3321-5035 

E-mail: emeifjoaolluiz@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 
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EMEIF. “Profª Coraly Julia Gonçalves Carneiro” 
 

Endereço: Rua Andirá, 355-B. – Nova Assis 
Telefone: (18) 3324-9947/ 3323-8107 

E-mail: emeif.coraly@gmail.com 
 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 
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 Centros de A.E.E/ Projetos 

Centro de A.E.E. “Walmir Carlos de Oliveira” - Fênix Educação para Autistas 

 O Centro de Atendimento Especializado Fênix – Educação para Autistas, 

fundado em 2005, atende crianças matriculadas na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental diagnosticadas com Transtorno do Espectro do 

Autismo ou em processo de avaliação. Centro oferece atendimento no horário inverso 

ao da escola regular e tem por objetivo desenvolver a independência dos alunos e dar 

suporte ao ensino comum.   Sendo assim, são realizadas atividades com enfoque 

pedagógico e físico por meio do método TEACCH, PECS e da abordagem do ABBA. 

Além disso, há outras atividades, como música, pintura, oficinas e educação física. A 

instituição também possui uma parceria com a Unesp – Campus Assis, na qual os 

graduandos do Curso de Psicologia, estagiários do Projeto de Extensão “O brincar 

nos Transtornos Invasivos do desenvolvimento: criando estratégias para o 

desenvolvimento cognitivo e emocional” sob coordenação do Professor Dr. Jorge Luís 

Ferreira Abrão realizam diariamente atividades lúdicas por meio da brinquedoteca.  

Endereço: Rodovia Raposo Tavares km 445,5 (ex sede da APOCIRA) 

Telefone: (18) 3321-4528 

E-mail: centroed.especial@hotmail.com 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 
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Centro de Equoterapia Thomaz Longhini Schincariol 

O Centro de Equoterapia atende crianças e adolescentes no contraturno da escola 

regular e utiliza o cavalo como instrumento para proporcionar condições de 

aprendizagem e contribuir com a melhora dos aspectos físicos, psicomotores, 

cognitivos e afetivos. A Equoterapia é um método terapêutico e educacional utilizado 

para promover o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas com deficiência e/ ou 

de necessidades especiais. O Centro desenvolve dois programas: Hipoterapia 

indicada aos praticantes que não possuam autonomia, seja esta física e/ou 

psicoemocional para estarem sozinhos no cavalo, necessitando do auxílio, e o 

programa Educação e Reeducação onde o praticante possui autonomia postural e/ou 

psicoemocional, porém ainda não está apto para o domínio do animal, necessitando 

de auxílio como laterais, aplicando suas condutas e técnicas do solo.    

Endereço: Parque de Exposições, FICAR SP 270, Km 446 

Telefone: (18) 3321-6013 

E-mail: equoterapia_assis@hotmail.com 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 
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Projeto Golfinho 

 O Projeto Golfinho é desenvolvido há 15 anos pela Secretaria Municipal da 

Educação de Assis – SP em parceria com a academia de atividades aquáticas 

Macruz.  A partir do encaminhamento das professoras da sala de aula regular e do 

laudo médico, os alunos além de receberem atendimento individual são 

acompanhados por 3 professoras especializadas na escola de natação, que trabalham 

desde coordenação motora, até modalidades específicas do esporte. São oferecidas 

70 vagas para estudantes Público Alvo da Educação Especial, que tem funcionamento 

das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, de segunda a sexta.  

Endereço: R. da Constituição, 784 - Jardim Paulista, Assis - SP, 19815-040 

Telefone: (18) 3324-2136 

E-mail: educacaoespecialassis@gmail.com 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Assis 
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CEDET 

 O Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento (CEDET), fundado 

em 2008, realiza no contraturno da escola um atendimento educacional especializado 

voltado para crianças e jovens que foram sinalizadas com algum domínio de 

capacidade por intermédio da Metodologia Caminhos para Desenvolver Potencial e 

Talento - CEDET. Após a identificação, a intervenção pedagógica é realizada a partir 

da construção do Plano Individual de Trabalho elaborado junto com o estudante 

semestralmente de acordo com o seu foco de interesse. O Centro acompanha os 

estudantes até a conclusão do Ensino Médio. O CEDET é mantido pela a Secretaria 

Municipal de Educação, e nasceu da parceria com a Diretoria Regional de Ensino de 

Assis e a UNESP campus de Assis. A família e a comunidade participam por 

intermédio da ASPAT (Associação de Pais e Amigos de Apoio ao Talento). Esta 

Associação, além de buscar voluntários para auxiliar no trabalho, efetua atividades 

como eventos culturais, cursos de formação e busca auxiliar o Centro na execução 

das diferentes atividades realizadas para o desenvolvimento das potencialidades 

desses estudantes.                        

Horário de Funcionamento da sede: Segunda-Feira - das 7h00 às 20h00.                                      

Terça à Sexta-Feira: das 7h00 às 18h00. 

Endereço: Senhor do Bonfim, 2100. 

Telefone: (18) 3321-4162 

E-mail: cedet.assis@gmail.com 

 
Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis 
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 ESCOLAS ESTADUAIS 

Conforme estabelecido na Resolução SE 61/2014 há diferenciação no 

atendimento aos estudantes alvo da Educação Especial e na denominação das salas 

de recursos em relação às Escolas Municipais. Portanto para mais informações 

acesse o link:  

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/61_14.HTM?Time=14/12/2015%2017:

10:02  

Diretoria de Ensino – Região de Assis 
Endereço: Rua Padre Gusmões, 828 

  CEP; 19.806 220       
Telefone: 3302-1400 

E-mail: deass@see.sp.gov.br 

 
 
Escolas da Rede Estadual de Ensino de Assis com Sala de Recursos para: 
 
 

 Alunos com Deficiência Auditiva e Intelectual 
 

EE. “Profª Francisca R. M. Fernandes” 
 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 413 – Vila Glória 
Telefone: (18) 3322-3234 

E-mail:apmfran@ig.com.br 
 

 
Foto: Leila Pimentel dos Anjos 

 
 

 
 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/61_14.HTM?Time=14/12/2015%2017:10:02
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/61_14.HTM?Time=14/12/2015%2017:10:02
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 Alunos com Deficiência Visual e Deficiência Física 
 

EE. “Dr. Clybas Pinto Ferraz” 
 

Endereço: Rua Santa Cecília, 709 - Bairro Boa Vista 
Telefone: 3324-6736 / 3322-5056 

E-mail: eeclybas@gmail.com 
 

 
Foto: Leila Pimentel dos Anjos 

 

Escola de Educação Especial Rotary - APAE de Assis 

A APAE de Assis recebe subsídios da esfera federal, estadual e municipal, 

atendendo alunos com deficiência intelectual, deficiência múltipla (deficiência 

intelectual associada à outra deficiência) e com transtorno do espectro autista – TEA 

(associada à deficiência intelectual). Funciona no período da manhã e da tarde. 

Endereço: Dr. Ana Ângela Rabazzi de Andrade, 321                                                                

Telefone: (18) 3322-2880 

                                                               
Foto: APAE - Assis 
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 TRANSPORTE ESCOLAR 

A Secretaria Municipal da Educação de Assis oferece transporte escolar aos 

alunos que frequentam as Salas de Recursos, Salas Multifuncionais e as Instituições 

de Apoio a Pessoa com Deficiência - APAE, SIM, Centro de Equoterapia e Centro de 

Atendimento Especializado Fênix (Educação para Autistas).  O cadastro é feito na 

própria Secretaria. 

São necessários os seguintes documentos: 

 Declaração de matricula nas salas de recursos ou Projetos 

 Comprovante de residência 

 Uma foto 2/2 

 Presença do responsável  
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IV. SAÚDE E APOIO 

Ingrid Salgueiro Jarandilha da Silva 

Larissa Monteiro Barros 

Luciano Barbizan 

Marcela Quintiliano 

 SERVIÇOS DE SAÚDE 

O Serviço Público de Saúde de Assis é composto por:   

 6 Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

 11 Estratégias de Saúde da Família (ESF);  

 CRA – Centro de Reabilitação de Assis 

 CIAPS- Centro Integrado de Atendimento Psicossocial (Ambulatório de Saúde 

Mental) 

 CAPS (Ambulatório de Saúde Mental) – Centro de Atendimento Psicossocial 

 CEA – Centro de Especialidades de Assis 

 AME- Ambulatório Médico de Especialidades 

 HRA- O Hospital Regional de Assis: 

 UPA – Unidade de Pronto Atendimento tipo II - 24 horas; 

 SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

 Maternidades  

 Locais de realização dos Testes Preventivos e Detecção de Doenças Hereditárias 

 Instituições especializadas no atendimento ás Pessoas com Deficiência: 

→ Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 

→ Associação Filantrópica Nosso Lar (Projeto SER),  

→ Associação Beneficente de Assis (Projeto SIM),  

 Link de acesso para o mapa com a localização dos respectivos lugares: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z42u8HV5Cjv8.kF1KCjOG5cU8  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z42u8HV5Cjv8.kF1KCjOG5cU8
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 Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

Dentre estas Unidades, nenhuma apresenta atendimento específico para 

Pessoas com Deficiência, apenas realizam os procedimentos necessários para os 

atendimentos clínicos e o trabalho preventivo. As UBS fornecem prioridade no 

atendimento e fazem encaminhamento para o Centro de Reabilitação quando 

necessário. 

  Estratégia de Saúde da Família (ESF); 

UNIDADE ENDEREÇO TELEFONE 

ESF Bomfim Avenida Perimetral, 834 (18) 3323-3344 

ESF COHAB IV 
Reverendo Abel Amaral 

de Camargo, 275 
(18) 3324-2024 

ESF Jardim Eldorado Rua Ênio Marquesini, 108 (18) 3324-8967 

ESF Jardim III Américas Rua Leonor, 609 (18) 3324-6825 

ESF Parque universitário 
Rua Rubens Ribeiro de 

Morais, 122 
(18) 3324-9159 

ESF Rural 
 Rua Maria Gonçalves 

Barbon, 317 
(18) 3324-1942 

ESF Vila Claudia 
Rua Maria Gonçalves 

Barbon, 317 

(18) 3324-9627 

UNIDADE ENDEREÇO TELEFONE 

UBS BONFIM  Rua Santa Cruz, 41 (18) 3324-4586 

UBS FIUZA  Rua Antonio Vieira Dias, 508 (18) 3324-2740 

UBS JARDIM 
PARANÁ 

 Rua Monteiro Lobato, 197 (18) 3324-3857 

UBS MARIA 
ISABEL 

 Rua Santa Isabel, 450 
(18) 3324-4340 
(18) 3323-2087 

UBS VILA 
OPERÁRIA 

 Rua Antônio Zuardi, 180 (18) 3324-9158 

UBS VILA 
RIBEIRO 

 Rua Viriato Corrêa, 555 (18) 3324-4348 
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ESF Vila Glória 
 Reverendo Abel Amaral 

de Camargo, 275 
(18) 3324-4936 

ESF Vila Progresso  Av. São Cristóvão, 1560 (18) 3321-4392 

ESF Vila Prudenciana 
 Nivaldo Neres Gusmão, 

338 
(18) 3321-1646 

ESF Vitória  Rua Rio Claro, 220 (18) 3321-1618 

Dentre estas Unidades, nenhuma apresenta atendimento específico para 

Pessoas com Deficiência. As ESF fornecem prioridade no atendimento clínico e 

preventivo realizando a busca ativa com os agentes de saúde. Efetua-se todo o 

trabalho preventivo e de acompanhamento tal como diabetes e hipertensão, entre 

outros e executam o encaminhamento para o Centro de Reabilitação de Assis quando 

necessário. 

 CRA – Centro de Reabilitação de Assis 

O Centro de Reabilitação de Assis está localizado na Av. Félix de Castro nº 

901, ao lado do colégio Adventista, junto ao CIAPS/CAPS neste município de Assis, 

prestando serviços as Unidades Básicas de Saúde, as Unidades de Saúde da Família, 

ao Ambulatório de Especialidades e Hospitais de Assis e região. Garante a qualidade 

e resolutividade dos serviços especializados em FISIOTERAPIA, TERAPIA 

OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA (audiometria), PSICOLOGIA (infanto-juvenil), 

respeitando o princípio da igualdade entre os usuários e oferece ações e serviços para 

a promoção e recuperação da saúde física e mental, integração psicossocial 

propiciando melhoria da qualidade de vida (AVDs). 

Por meio de integralidade com serviços municipais (trabalho em rede), recebe 

encaminhamentos advindos da Secretaria Municipal da Educação seguindo protocolo 

estabelecido para triagem, acompanhamentos, orientações e quando necessária 

realização do tratamento, podendo ser ela individual, familiar ou em grupo 

dependendo de cada necessidade. 

Os encaminhamentos recebidos na unidade com relação a pedidos de Órteses, 

Próteses (membros superiores, inferiores, mamária e ocular) e matérias auxiliares 

(coletes, cadeiras etc.) são cadastrados online diretamente ao Programa Lucy 

Montoro em Marília para realização de triagem através da regulação da SMS e Centro 

de Reabilitação de Assis.  
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O atendimento domiciliar em fisioterapia e fonoaudiologia neurológica está 

sendo realizado de acordo com a necessidade de cada paciente por intermédio da 

solicitação clínica. Será realizada uma triagem pelos profissionais em questão 

determinando o atendimento a domicílio ou na unidade Centro de Reabilitação de 

Assis. Havendo a possibilidade de o atendimento ser realizado na unidade, deverá ser 

feita a solicitação do transporte pelo usuário diretamente na SMS, após triagem com 

o setor de Transporte Sanitário. 

Contamos também com parcerias, atuamos ativamente nos programas e ou 

projetos desenvolvidos por outras Secretarias bem como a “Equoterapia” (fisioterapia 

e fonoaudiologia) e entidades assistenciais do município de Assis e Universidades.  

 Os profissionais do Centro de Reabilitação de Assis atendem crianças e 

adolescentes com distúrbio de comunicação, aprendizagem e comportamento, nas 

áreas de fonoaudiologia, psicologia. Atendem pacientes adultos neurológicos e 

ortopédicos nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia 

O Centro de Reabilitação Atende 

      ● Setor de Fisioterapia 

 - Ortopédica adulta e infantil (pós-operatório de até 30 dias de alta clínica terão 

prioridade); 

 - Neurológica Adulta (acima de 16 anos); 

 - Amputados (Reabilitação, orientação, encaminhamentos para Lucy Montoro);  

 - Respiratório adulto e infantil (com prioridade para DPOC e recém-nascidos); 

 - Mastectomias/vascular (pós-operatório – parcial ou radical); 

 - Atendimento Domiciliar (apenas neurológico/adulto – tratamento e 

orientação); 

 Obs. Agendar apenas com encaminhamento clínico (SUS/SADT). 

     ●Setor de Fonoaudiologia 

 - Distúrbio de aprendizagem (a partir dos 5 anos); 

 - Neurológico Adulto (a partir dos 16 anos) 

 - Neurológica Infantil (PC – serão acolhidos, triados e encaminhados para 

SER/SIM/APAE/P. FÊNIX); 

 - Distúrbios de escrita (até idade dos 13 anos) 

 - Gagueira, voz, afasia, deglutição atípica (qualquer idade); 

 - Distúrbios articulatórios (fala, linguagem, escrita de até 03 anos de idade); 
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 - Deficiência Auditiva (após 06 anos); 

 - Audiometria (todas as idades respeitando a capacidade técnica do 

audiômetro); 

- Atendimento/Orientação Domiciliar (neurológico/adulto – tratamento e orientação 

exceto disfagia). 

      ●Setor de Terapia Ocupacional 

 - Neurológico Adulto  

 - Neurológica Infantil (PC – serão acolhidos, triados e encaminhados para 

SER/SIM/APAE/P. FÊNIX); 

 - Ortopédica (qualquer idade) 

     ●Setor de Psicologia 

 - Distúrbios de aprendizagem (infantil) e comportamento (infantil e adulto); 

 - Distúrbios Psiquiátricos (adulto ou infantil); 

 - Suporte Psicológico a Fisioterapia neurológica e ortopédica (Problemas 

Emocionais). 

 Aberto das 7:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta. 

Email: luciano.reabilitacao@saude.assis.sp.gov.br 

Site: http://www.saude.assis.sp.gov.br/ 

Endereço: Av. Félix de Castro nº 901 Vila Irmã Catarina Telefone: (18) 3324-9892 

 CIAPS- Centro Integrado de Atendimento Psicossocial (Ambulatório de 

Saúde Mental) 

PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 

O Programa de Saúde Mental possui uma equipe composta por 01 

coordenador, 02 psiquiatras, 01 enfermeira com especialização em saúde mental, 04 

psicólogos, 01 assistente social, 02 auxiliares de enfermagem, 04 profissionais de 

nível médio que atuam em 2 programas: Ambulatório e CAPS – Centro de Atenção 

Psicossocial.  

Seu objetivo é oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento 

clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos 

direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. 

 

É função dos CIAPS:  
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- prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando as internações em 

hospitais psiquiátricos;  

- acolher e atender as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, 

procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território;  

- promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais por meio de ações 

intersetoriais;  

- regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de 

atuação;  

- dar suporte a atenção à saúde mental na rede básica;  

- organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios;  

- articular estrategicamente a rede e a política de saúde mental num determinado 

território  

- promover a reinserção social do indivíduo através do acesso ao trabalho, lazer, 

exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. 

Telefone: 3324 6182 e 33213666. Coordenadora Resp.  Cristina Vendramel 

Ambulatório: 

O ambulatório de saúde mental vem cumprindo seu objetivo de atendimento a 

pessoas com sofrimento psíquico que não necessitam de cuidados intensivos. 

Esse atendimento acontece em forma de Pronto Atendimento (triagem); 

Avaliação Psiquiátrica (primeira consulta, agendamento após avaliação e 

encaminhamento dos psicólogos das Unidades Básicas de Saúde); acompanhamento 

psiquiátrico (consultas agendadas e intercorrências,), para Assis e municípios da 

microrregião: Borá, Cruzália, Florínea, Ibirarema, Lutécia, Platina, Pedrinhas; 

avaliação psicológica; atendimento psicológico aos usuários de substâncias 

psicoativas (acolhimento, atendimento psicoterapêutico individual e grupal, Oficinas 

Terapêuticas); atendimento da Assistente Social (orientação aos usuários e familiares; 

visitas domiciliares), atendimento da enfermagem. 

Foram realizadas 7.869 (sete mil oitocentas e sessenta e nove) consultas 

psiquiátricas, divididas entre primeira consulta, retorno e intercorrências e 2.140 (dois 

mil cento e quarenta) atendimentos psicológicos divididos em triagem, avaliação 

psicológica e atendimento aos usuários de substâncias psicoativas. 

 

 CAPS: Centro de Atenção Psicossocial 
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Os CAPS – Centros de Atenção Psicossocial - são instituições do Sistema 

Único de Saúde (SUS), destinados a acolher pessoas de forma intensiva, 

personalizada e promotora de vida, que apresentam intenso sofrimento psíquico que 

lhes impossibilita de viver e realizar seus projetos de vida. São, preferencialmente, 

pessoas com transtornos mentais severos e/ou persistentes, ou seja, pessoas com 

grave comprometimento psíquico, incluindo os transtornos relacionados às 

substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e, também, crianças e adolescentes 

com transtornos mentais. 

Os CAPS se constituem por ordem crescente de porte/complexidade e 

abrangência populacional em CAPS I, II e III para adultos com transtornos mentais 

severos e persistentes; CAPSi – para crianças e adolescentes que apresentam 

transtorno mental e CAPSad – para usuários de álcool e drogas.  

Assis conta um Centro de Atenção Psicossocial II – para adultos com transtornos 

mentais severos e persistentes, cadastrado no ano de 2003 que se chama “Ruy Souza 

Dias”. 

Considerando a Portaria GM/MS nº. 336, de 19 de fevereiro de 2002, um CAPS 

II comporta atender no máximo até 220 (duzentos e vinte) pacientes/mês, divididos 

em três modalidades de acordo com a necessidade de permanência do paciente no 

serviço: intensiva (dia todo), semi-intensiva (2 ou 3 vezes por semana) e não intensiva 

(até 03 vezes ao mês) e contar com uma equipe de 01 (um) médico psiquiatra; 01 

(um) enfermeiro com especialização em saúde mental, 04 (quatro) profissionais de 

nível superior (psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional) e 06 (seis) 

profissionais de nível médio (auxiliares de enfermagem, administrativo, artesão, 

técnico educacional). 

Atualmente estamos atendendo 218 (duzentos e dezoito) paciente/mês, 

divididos em 50 (cinquenta) intensivos, 70 (setenta) semi-intensivos e 98 (noventa e 

oito) não intensivos. 

Endereço: Av. Félix de Castro nº 901 Vila Irmã Catarina Telefone: (18) 3324-6182 / 

33216666 

 

 

 

 CEA – Centro de Especialidades de Assis 
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O Centro de Especialidades de Assis é referência para as Unidades de Saúde 

da Família e Unidades Básicas de Saúde, para o GIPA, CIAPS e Pronto-Socorro 

Municipal. Também é referência para os 12 municípios da microrregião da DIR VIII 

em consultas mensais especializadas, de acordo com o pacto realizado pela PPI em 

1998. 

O CEA oferece Atendimento em consultas especializadas para as seguintes 

áreas: Dermatologia, Oftalmologia, Hematologia, Otorrinolaringologia, Urologia, 

Neurologia, Reumatologia, Ortopedia, Pneumologia, Cabeça e Pescoço, Cardiologia, 

Vascular, Gastrologia, Proctologia, Dentista, Buco-Maxilo, Cirurgia Pediátrica e Clínica 

médica. 

Também são realizados exames de Ultrassonografia, Ecocardiograma, Endoscopia 

digestiva, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma e RX Odontológico para apoio 

diagnóstico. 

Além de consultas médicas e exames, são realizados no Ambulatório de 

Especialidades: 

- Pequenos Procedimentos Cirúrgicos; 

- Procedimentos pré e pós-cirúrgicos e ambulatoriais em Urologia, 

Otorrinolaringologia, Gastrologia, Cirurgia Geral, Proctologia, Oftalmologia; 

- Avaliação e acompanhamento pós-cirúrgico de Cirurgias Pediátricas; 

- Realização de Grupos de Apoio em Reumatologia e Cardiologia; 

- Dispensação de medicamentos de programas específicos de Neurologia e 

Reumatologia. 

Endereço: Av. Marechal Deodoro s/nº - Centro Telefone: (18) 3324 2869 / 3324 3947 

/ 3324 4104 

 AME- Ambulatório Médico de Especialidades 

Os AMEs são centros ambulatoriais de diagnóstico e orientação terapêutica de 

alta resolutividade em especialidades médicas, com ênfase nas necessidades da rede 

básica. Devem proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, 

através da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção 

rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e 

ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade 

regional nos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou 

orientados na rede básica, pela sua complexidade, mas que não precisam de 
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internação hospitalar ou atendimento urgente. Os atendimentos nos AMEs são 

referenciados e programados, em regime de consultas. 

A carteira básica geral de serviços dos AMEs é composta de: 

        - serviços de consulta de atendimento especializado de suporte a rede básica de 

saúde; 

        - serviços de suporte diagnóstico para os pacientes atendidos, sempre coerentes 

com a estrutura de oferta definida e com a incorporação de sistemas eletrônicos; 

        - serviço de diagnóstico por imagem;  

        - serviço de análises clínicas; 

        - serviço de métodos diagnósticos de especialidades (incluindo endoscopias e 

métodos gráficos); 

        - serviço de documentação e atendimento ao usuário; 

Linhas de cuidado de alta resolutividade, definidas para cada especialidade e 

contempladas segundo processos clínicos ou problemas de saúde mais relevantes/ 

prevalentes na região; 

        - cirurgia ambulatorial, em regime de hospital dia ou não, com ou sem anestesia. 

Endereço: Rua Elias Machado de Pádua, 540 Vila Rodrigues 

Assis - SP Telefone: (18) 3302-3700 

 HRA- O Hospital Regional de Assis 

 O Hospital Regional de Assis presta assistência à saúde de acordo com os 

princípios do SUS e suas diversas especialidades conforme acordos regionais, além 

de contribuir para a formação de profissionais e da pesquisa. O Hospital faz parte da 

Rede de Urgência e Emergência de Assis para emergências graves. A Maternidade 

do Hospital Regional de Assis é unidade de referência para 25 (vinte e cinco) cidades 

da região, pelo atendimento oferecido às gestantes de alto-risco.  Endereço: Praça 

Dr. Symphrônio Alves dos Santos, s/nº – Centro - Telefone: (18) 3302-6000 

 

 

 UPA – Unidade de Pronto Atendimento tipo II - 24 horas 

As UPA funcionam 24 horas por dia, a semana inteira, e procuram resolver 

grande parte das urgências e emergências- como pressão e febre alta, fraturas, 

cortes, infarto e derrame-. As UPA inovam oferecem estrutura simplificada que 
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possuem: Raio X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de 

observação. Em torno de 97% dos casos que chegam a Upa, são solucionados na 

própria unidade. Os médicos prestam socorro, controlam o problema e detalham o 

diagnóstico, além de analisarem a necessidade de encaminhar o paciente a um 

hospital ou mantê-lo em observação por 24h. 

Obs. ATENDIMENTO EM REDE – A Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

procura unir todos os equipamentos de saúde para ampliar e qualificar o acesso 

humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços 

de saúde de forma eficiente. A Rede de Urgências coloca à disposição da população 

serviços mais próximos das residências. O Ministério da Saúde é responsável por 

organizar as estruturas disponíveis nas Centrais de Regulação do SAMU 192. Desta 

forma, quando uma ambulância é acionada, os profissionais de saúde já sabem para 

onde levarão o paciente. Unidade de Pronto Atendimento. Endereço: Rua Osmar 

Luchini s/n Telefone: (18) 3323 4565 / 3322 5622 

 SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

O SAMU 192 é um serviço gratuito, funcionam 24 horas, e realiza atendimentos 

em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas, entre outros. Conta 

com equipes que reúne médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores 

socorristas. 

O SAMU trabalha com o envio de veículos tripulados por equipe capacitada, 

acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de Regulação das 

Urgências, que compõe a Rede de Urgência e Emergência de Assis e região. 

 Maternidades 

- Santa Casa de Misericórdia 

A maternidade da Santa Casa realiza o teste preventivo do olhinho no âmbito 

público e particular. A realização deste é marcada logo após o nascimento. 

Endereço: Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, 166 - Centro, Assis- SP 

Telefone:(18) 3022-0022 

- Hospital Maternidade de Assis (Dr. Zezinho) 

A Maternidade atende restritamente particular e convênios. Realiza o teste do 

olhinho, somente em crianças nascidas no próprio estabelecimento. 

Endereço: R. Ana A R de Andrade, 405 - Jardim Paulista, Assis - SP,19815-335 

Telefone: (18) 3302-1700 
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- Hospital Regional de Assis 

 A Maternidade realiza o teste do olhinho quando o nascido obtém a alta. O teste 

do pezinho somente é realizado na instituição caso o bebê tenha que ficar internado 

por mais de 3 (três) dias. 

Endereço: Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, s/nº – Centro - Telefone: (18) 

3302-6000 

 Locais de realização dos Testes Preventivos e Detecção de Doenças 

Hereditárias 

Teste do olhinho: Santa Casa de Misericórdia, Hospital Regional e Hospital 

Maternidade de Assis ("Dr. Zezinho") neste último apenas atendimentos particulares. 

 Teste da orelhinha: Clínica Dra. Daniela Saback 

Endereço: Rua Adalberto de Assis Nazaré, 1032 - Centro - Assis. 

Telefone: (18) 3324-2153 

Realiza os atendimentos públicos e privados de segunda à sexta em horário 

comercial. 

Teste do pezinho: É realizado somente na Unidade Básica de Saúde Vila Operária 

Endereço: Rua Antônio Zuardi, 180 

Telefone: (18) 3324-9158 

A coleta acontece as segundas, quartas e sextas entre 10:00 horas e 12:00 horas 

 Instituições Especializadas de Atendimento a Pessoa com Deficiência: 

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

 OBJETIVO: “Proporcionar experiências necessárias à minimização da 

deficiência e ao desenvolvimento máximo do potencial de cada aluno, através da 

aprendizagem, serviços especiais de educação e atendimento clínico visando sua 

inclusão e melhores condições de vida”.  

A APAE de Assis é uma Entidade Particular, de caráter filantrópico, fundada 

em 1969, que tem por finalidade o atendimento às crianças, adolescentes e adultos 

com deficiência, em regime parcial ou integral e atendimento clínico. 

A Escola de Educação Especial Rotary é Mantida pela APAE desde que foi 

reconhecida oficialmente pelo MEC no dia 30 de Junho de 1982. 

Sua missão é promover e articular a defesa de direitos, orientação e apoio à 

família, prevenção e prestação de serviços, direcionada à melhoria de qualidade de 

vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. 
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O espaço físico está disposto em vários prédios, compreendendo: refeitório e 

cozinha, salas de aulas, marcenaria, piscina aquecida e coberta, pátio de recreação, 

quadra poliesportiva coberta, sala de exercícios e expressão corporal, cozinha 

pedagógica, consultório dentário, salas de atendimento clínico em seus diversos 

setores, ambulatório, sala da equipe administrativa, de apoio, clube das voluntárias e 

outras. Atende no momento 184 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, 

desenvolve programas de atendimento clínico e pedagógico nos níveis: Ensino 

Fundamental (Currículo Adaptado) e Educação Especial para o trabalho. 

Visando atender às necessidades e habilidades específicas de cada um, os 

alunos participam das atividades diárias da Escola, em eventos sociais, festivais de 

dança regional e estadual, campeonatos e olimpíadas especiais e dos seguintes 

programas: Fanfarra, Coral, Natação ou Hidroterapia, Expressão Corporal, Educação 

Física (com treino nas várias modalidades esportivas), Jardinagem, Horticultura, 

Iniciação à Culinária, Artesanato e Pintura em Madeira e Tecido. 

 A APAE conta com Corpo Docente Especializado e a seguinte Equipe 

Multidisciplinar: Neurologista, Dentista, Assistente Social, Coordenadora Pedagógica, 

Psicóloga, Fonoaudióloga, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Professora 

especializada em Deficiência Visual, Equipe Administrativa, Equipe de Apoio, Clube 

de Voluntários e Estagiários. 

 Com isso, buscamos valorizar a pessoa com deficiência em seus aspectos 

cognitivos, afetivos, sociais e suas relações com o mundo. 

Endereço: Dr. Ana Ângela Robazzi de Andrade, 321  

Telefone: (18) 3322-2880 

 

 

 

 

 Associação Filantrópica Nosso Lar (Projeto S.E.R.- Serviço Especial De 

Reabilitação) 

A Associação Filantrópica "Nosso Lar" é uma Entidade sem fins lucrativos, 

fundada em 1949. Acumula a experiência no desenvolvimento de projetos sociais, há 

66 anos, contribuindo com a Assistência Social em Assis. 
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Dentre os projetos por ela desenvolvidos está o S.E.R - Serviço Especial de 

Reabilitação, fundado em 01/07/1992, um Centro de atendimento específico. O 

Projeto S.E.R. atualmente atende 268 crianças e adolescentes com deficiência ou 

com necessidades especiais de Assis e região, conta com uma equipe multidisciplinar, 

oferecendo serviços com um rol de atividades, nas seguintes áreas: Psicologia, 

Serviço Social, Pedagogia, Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Socialização, Estimulação, Informática Educacional, Oficinas, Informática 

Educacional, Oficina de Artes e Odontologia. Com a Tipificação dos Serviços Sócio 

assistenciais o projeto S.E.R., está dividido nas áreas de Assistência Social, Saúde e 

Educação. 

 O objetivo do Projeto é propiciar condições à criança e ao adolescente com 

deficiência, de patologias diversa, na busca de potencializar suas capacidades para o 

desenvolvimento global, visando melhorias na qualidade de vida e facilitando inclusão. 

As crianças e adolescentes atendidos são encaminhados das escolas, 

médicos, postos de saúde, CRAS, CREAS, outros projetos e alguns casos por meio 

do Conselho Tutelar. Desta forma, as crianças e adolescentes podem chegar ao 

S.E.R. pela rede sócio assistencial do município que recebe casos específicos e 

encaminha à Entidade. 

O projeto atende crianças e adolescentes com deficiência e/ou necessidades 

especiais de 0 a 18 anos e, excepcionalmente acima desta faixa etária quando estiver 

em atendimento e não dispuser de outros serviços comunitários para sua inserção ou 

encaminhamento. 

Portanto, o Projeto S.E.R. visa o desenvolvimento integral do indivíduo, assim 

como sua autonomia. Ademais, emprenha-se em garantir os direitos, auxiliar na 

convivência familiar, comunitária e social. Sendo que oferece serviços de Assistência 

Social, Saúde e Educação.  

Endereço: Avenida Félix de Castro, 871 Telefone: (18) 3322-3602 Site: nossolar-

assis.org.br E-mail: serfilantropica@yahoo.com.br  

 Associação Beneficente de Assis (Projeto SIM) 

 OBJETIVO: Atender gratuitamente 150 pessoas com deficiência física, 

intelectual, múltiplas, leves, moderadas e familiares. O objetivo é oferecer atendimento 

especializado e eficiente a todas as crianças, adolescentes e adultos com deficiência, 

bem como a inclusão e orientação dos familiares no atendimento, visando o 

mailto:serfilantropica@yahoo.com.br


 

 81 

desenvolvimento máximo das potencialidades dos assistidos, melhor qualidade de 

vida, tanto familiar, quanto escolar e inclusão social, por meio de ações socioculturais. 

Infraestrutura: O projeto oferece instalações como brinquedoteca, salas para oficinas 

culturais, salas de aula, além de contar com uma equipe multidisciplinar compatível 

com os serviços oferecidos de: médico, dentista, assistente social, fisioterapeuta, 

fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, técnica de enfermagem, psicóloga, pedagoga, 

professores de ensino básico, professores de educação física, instrutores de 

artesanato e computação, marceneiro, motorista, recepcionista, serventes, serviços 

gerais, escriturários e coordenadora. 

Atende Assis e região com uma turma pela manhã e uma à tarde. Por meio de um 

Serviço Social é feito o atendimento ao usuário com agendamento prévio, triagem, 

avaliação e encaminhamento. Também é oferecida atenção familiar, onde os 

responsáveis são orientados em relação à conduta desenvolvida com os deficientes, 

e suporte administrativo que busca sempre desenvolver e supervisionar as atividades 

dentro da entidade. 

Endereço: Rua Capitão Assis, 494/500 e 506 - Centro Telefone: (18) 3322-3245  

Site: www.projetosim.org.br  

 Instituições de Apoio:  

 Associação de Amigos e Deficientes Visuais de Assis e Região (AADVAR) 

A Associação iniciou suas atividades em 1984, como um projeto Piloto, na Escola 

Estadual João Mendes, com patrocínio da Loja Maçônica União e Fidelidade. Com o 

nome AADVAR só surgiu em 2007. Para se associar os interessados devem se 

cadastrar via telefone, ou agendar uma visita em domicílio. 

A Associação tem como objetivo a Inclusão Social, através da Educação, 

Esportes e Lazer.  Oferece convênios com sala de recursos (nas escolas Clybas e 

João Mendes), destina recursos pedagógicos específicos tais como: Software, Lupas 

de ampliação, telescópios e ampliadores. A cidade oferece atendimento oftalmológico 

gratuito e permanente para as pessoas com cegueira hereditária e baixa visão 

permanente. Lembrando que na Associação este também é o critério para a inserção. 

A Clínica do oftalmologista Eduardo Andreghetti oferece um atendimento 

psicológico individual, prestado pela Amanda Guimarães. 

 A Associação também oferece empréstimos de materiais e livros 

audiodescritivos, a partir de 2011 serão fornecido medicamentos oftalmológicos. 

http://www.projetosim.org.br/
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As reuniões acontecem às segundas segundas-feiras de cada mês, no local Av. Dom 

José Lázaro Neves, 414, Centro, Assis-SP. 

Esportes: 

Contatos são feitos com o Ayrton. Telefone: (18) 9741-1007 

As modalidades: Atletismo e Natação 

Podem participar crianças, Adolescentes e Adultos com Deficiência Visual e/ou 

Deficiência Física. 

Telefone: (18) 3321-6147 (somente as terças-feiras à tarde) ou 9655-5886 c/ 

Marcos 

Centro de Diagnósticos 

Endereço: Av. Marechal Deodoro, 456 

Telefone: (18) 3324-2869 / (18) 3324-3947 

Centro de Especialidade 

Endereço: Av. Marechal Deodoro 455, Centro 

Telefone: (18) 3324-2869 

 Conselho Municipal dos direitos da Pessoa com deficiência de Assis e da 

Pessoa com Capacidade Elevada 

 O Conselho se reúne todas as segundas quintas-feiras de cada mês no Espaço 

da Cidadania na Secretaria de Saúde, as reuniões são abertas a participação pública.  

Presidência: Profa. Dra. Nilse Margarida Carpentieri (e-mail: 

nilsecarpentieri@msn.com ) 

Endereço: Rua Cândido Mota, 48 Telefone: (18) 3302-5555 

 

 Associação de Encontros dos Surdos de Assis e Região (AESAR) 

A Associação oferece um serviço de apoio de alfabetização em Libras e 

artesanato. Os encontros acontecem as segundas e quartas no período da tarde e 

nos meses de fevereiro a novembro. 

Endereço: Trav. Sorocabana, 111 – Centro – 19800-019 - Assis 

Telefone: (18) 3322-3242 c/Maria Luisa 

 Grupo de Apoio à Pessoa com Deficiência no município de Assis 

O Grupo de Apoio à Pessoa com Deficiência no município de Assis teve suas 

atividades iniciadas em 2007 e sua principal atividade é a eliminação de barreiras que 

impede a acessibilidade de cadeirantes nas ruas, lojas e estabelecimentos pela 

mailto:nilsecarpentieri@msn.com
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cidade. O Grupo também tem uma parceria com o Clube da Cadeira de Rodas 

indicando os associados para obtenção de materiais ortopédicos. 

Endereço: Av. Dom José Lázaro Neves, 414, Centro, Assis-SP. 

Telefone: (18) 3322-3264 c/ Sr. Josino ou 3325-1849 c/ Sr. Marcos 

 Clube de Cadeiras de Rodas – Assis 

 O clube da cadeira de rodas é um serviço pioneiro e único no Brasil. Uma 

instituição sem fins lucrativos que existe a 40 anos atendendo Assis e região, é 

mantida por doadores voluntários e por auxílios das prefeituras de Assis, Tarumã e 

Cândido Mota. 

 O clube realiza empréstimos de materiais ortopédicos por tempo 

indeterminado, devendo ser renovado caso necessário a cada 2 meses. 

Os empréstimos não possuem custo e para sua realização é necessário o Xerox do 

RG, CPF, e comprovante de residência. 

Os equipamentos emprestados são: muletas, bengalas, camas hospitalares, 

andadores, cadeiras de roda, cadeiras higiênicas, e recipientes para excretas 

(papagaio e comadre). 

Endereço: Travessa Campo Santo, 76, bairro, CEP 19806-199 

Telefone: (18) 33241014 

 

 

 

 

 Clínica de Fisioterapia da UNIP - Clínicas saúde. 

 As pessoas devem ligar para reservar a vaga, mediante encaminhamento tanto 

de algum serviço público quanto particular. 

Conta com serviços de gratuitos de Fisioterapia muscular esquelética 

(ortopedia/traumatologia), Fisioterapia na saúde coletiva (prevenção e tratamento na 

saúde do idoso, saúde do trabalhador, saúde do homem e da mulher) , Ortopedia, 

Neurologia (pediatria e adulto), e preventiva. 

Telefone para agendamento: (18) 3321-1335  Horário de Funcionamento: 8:00 ás 

12:00/ 13:00 ás 17:00 Endereço: Av. Otto Ribeiro, 2318. Jardim Canadá 
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V. LEGISLAÇÃO E DIREITOS 

Camila Sant’Anna Viera 

Felipe Augusto Tolentino de Carvalho 

 Você conhece seus direitos? 
  

 Ser cidadão significa, de acordo com o dicionário Michaelis (2009), gozar dos 

direitos civis e políticos de um estado. Isso quer dizer que, como cidadãos, estamos 

todos sujeitos a um mesmo conjunto de direitos e liberdades políticas, sociais e 

econômicas que garantem que tenhamos uma sociedade com oportunidades iguais 

para todos. 

 Na prática, porém, as oportunidades nem sempre são iguais. De acordo com 

Madruga (2013), diversas questões sociais, econômicas, culturais e históricas 

contribuíram para fazer da nossa sociedade um modelo que exclui os indivíduos 

considerados “fora do padrão” e cria espaços que só podem ser ocupados por um 

determinado grupo de pessoas. No Brasil, o que acontece é que negros, pobres, 

mulheres, índios e pessoas com deficiência, por exemplo, são inferiorizados e 

discriminados, e por isso não têm acesso às mesmas oportunidades que o restante 

da população. 

 A possível solução para esses problemas passa pela criação de uma sociedade 

que não faça distinção entre seus membros, mas, que os aceite e valorize com todas 

as suas peculiaridades e diversidade, permitindo que vivessem em igualdade e 

liberdade conforme previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos(1948): 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 

de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade”. 

Nossos direitos e deveres podem ser encontrados na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) (lei fundamental e suprema do Brasil), na Constituição de cada 

Estado, e também na Legislação de cada município. É necessário que nos atentemos 

a esses textos, pois é o conhecimento deles que garantirá que sejamos capazes de 

exigir do Estado o cumprimento dos direitos humanos e a manutenção da igualdade 

social. 
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Nos parágrafos abaixo serão mostrados os artigos da Constituição Federal, da 

Constituição do Estado de São Paulo e da Lei Orgânica do Município de Assis 

referente aos direitos das pessoas com deficiência, conquistados depois de muita luta 

da sociedade. Vale ressaltar que as Legislações Estaduais e Municipais são 

subordinadas às previsões da Constituição Federativa do Brasil.  

Em seguida, serão destacados alguns textos presentes na Legislação Federal, 

Estadual e Municipal que também dizem respeito a esse público das pessoas com 

deficiência, divididos por assunto, sendo eles: Acessibilidade, Assistência e 

Seguridade Social, Circulação e Transporte, Crédito Especial, Tributos e Taxas, 

Educação e Desporto, Emprego e Trabalho, Políticas Gerais e saúde. 

 

 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1888 
 

TÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

 

 É possível acessar a Constituição e a Legislação Federal no site: 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/ clicando no item “Constituição” 

dentro do quadro "Legislação" no início da página inicial.  

 A Constituição e a Legislação do Estado de São Paulo em: 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm No lado esquerdo da página 

estão relacionados todos os textos da legislação disponíveis para visualização  

 E a Legislação do Município de Assis: 

http://www.assis.sp.leg.br/   clicando no item "legislação", no lado esquerdo 

da tela, e em seguida em “legislação municipal”. Aparecerá na tela um 

mecanismo de busca onde se deve preencher o assunto que se deseja 

procurar, por exemplo, "deficiência".  

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm
http://www.assis.sp.leg.br/
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TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência. 

 

CAPÍTULO VII 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 

portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 
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TÍTULO VIII 

Da Ordem Social 

CAPÍTULO II 

DA SEGURIDADE SOCIAL 

Seção IV 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária. 

 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

Seção III 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

CAPÍTULO VII 

Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do 

adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, 

mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência 

materno-infantil; 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 

portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social 

do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 

trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de 

uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso 

adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

 

TÍTULO VIII 

Da Ordem Social 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

TÍTULO IX 

Das Disposições Constitucionais Gerais 

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público 

e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso 

adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 

2º. 

 

 CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CAPÍTULO V 

Das Funções Essenciais à Justiça 

SEÇÃO I 

Do Ministério Público 

Artigo 97 - Incumbe ao Ministério Público, além de outras funções: 

I - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, 

menores, incapazes ou portadores de deficiências, sem prejuízo da correição judicial; 

TÍTULO III 

Da Organização do Estado 

CAPÍTULO I 

Da Administração Pública 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive 

as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é 

obrigatório o cumprimento das seguintes normas: 

IX - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de 

deficiências, garantindo as adaptações necessárias para a sua participação nos 

concursos públicos e definirá os critérios de sua admissão; 

 

TÍTULO VII 

Da Ordem Social 

CAPÍTULO II 

Da Seguridade Social 

SEÇÃO II 

Da Saúde 

Artigo 223 - Compete ao Sistema Único de Saúde, nos termos da lei, além de outras 

atribuições: 

I - a assistência integral à saúde, respeitadas as necessidades específicas de todos 

os segmentos da população; 

II - a identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes da saúde 

individual e coletiva, mediante, especialmente, ações referentes à: 

g) saúde dos portadores de deficiências. 

IX - a implantação de atendimento integral aos portadores de deficiências, de caráter 

regionalizado, descentralizado e hierarquizado em níveis de complexidade crescente, 

abrangendo desde a atenção primária, secundária e terciária de saúde, até o 

fornecimento de todos os equipamentos necessários à sua integração social; 

 

SEÇÃO III 

Da Promoção Social 

Artigo 234 - O Estado subvencionará os programas desenvolvidos pelas entidades 

assistenciais filantrópicas e sem fins lucrativos, com especial atenção às que se 

dediquem à assistência aos portadores de deficiências, conforme critérios definidos 

em lei, desde que cumpridas as exigências de fins dos serviços de assistência social 

a serem prestados. 

 



 

 91 

CAPÍTULO III 

Da Educação, da Cultura e dos Esportes e Lazer 

SEÇÃO I 

Da Educação 

Artigo 239 - O Poder Público organizará o Sistema Estadual de Ensino, abrangendo 

todos os níveis e modalidades, incluindo a especial, estabelecendo normas gerais de 

funcionamento para as escolas públicas estaduais e municipais, bem como para as 

particulares. 

§ 2º - O Poder Público oferecerá atendimento especializado aos portadores de 

deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino. 

§ 4° – O Poder Público adequará as escolas e tomará as medidas necessárias quando 

da construção de novos prédios, visando promover a acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e 

obstáculos nos espaços e mobiliários. 

 

Artigo 245 - Nos três níveis de ensino será estimulada a prática de esportes individuais 

e coletivos, como complemento à formação integral do indivíduo. 

Parágrafo Único - A prática referida no "caput", sempre que possível, será levada em 

conta em face das necessidades dos portadores de deficiências. 

 

Artigo 250 - O Poder Público responsabilizar-se-á pela manutenção e expansão do 

ensino médio, público e gratuito, inclusive para os jovens e adultos que, na idade 

própria, a ele não tiveram acesso, tomando providências para universalizá-lo. 

§ 2º - Além de outras modalidades que a lei vier a estabelecer no ensino médio, fica 

assegurada a especificidade do curso de formação do magistério para a pré-escola e 

das quatro primeiras séries do ensino fundamental, inclusive com formação de 

docentes para atuarem na educação de portadores de deficiências. 

 

SEÇÃO III 

Dos Esportes e Lazer 

 

Artigo 266 - As ações do Poder Público e a destinação e recursos orçamentários para 

o setor darão prioridade:  
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V - à adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias quando 

da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades 

de lazer por parte dos portadores de deficiência, idosos e gestantes, de maneira 

integrada aos demais cidadãos. 

Artigo 267 - O Poder Público incrementará a prática esportiva às crianças, aos idosos 

e aos portadores de deficiências. 

 

CAPÍTULO VII 

Da Proteção Especial 

SEÇÃO I 

Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso 

e dos Portadores de Deficiências 

 

Artigo 277 – Cabe ao Poder Público, bem como à família, assegurar à criança, ao 

adolescente, ao jovem, ao idoso e aos portadores de deficiências, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. (NR) 

Parágrafo único - O direito à proteção especial, conforme a lei, abrangerá, entre 

outros, os seguintes aspectos: 

2 - obrigação de empresas e instituições, que recebam do Estado recursos financeiros 

para a realização de programas, projetos e atividades culturais, educacionais, de lazer 

e outros afins, de preverem o acesso e a participação de portadores de deficiências. 

Artigo 278 - O Poder Público promoverá programas especiais, admitindo a 

participação de entidades não governamentais e tendo como propósito: 

II - concessão de incentivo às empresas para adequação de seus equipamentos, 

instalações e rotinas de trabalho aos portadores de deficiências; 

IV - integração social de portadores de deficiências, mediante treinamento para o 

trabalho, convivência e facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos; 

VI - instalação e manutenção de núcleos de atendimento especial e casas destinadas 

ao acolhimento provisório de crianças, adolescentes, idosos, portadores de 
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deficiências e vítimas de violência, incluindo a criação de serviços jurídicos de apoio 

às vítimas, integrados a atendimento psicológico e social; 

Artigo 279 - Os Poderes Públicos estadual e municipal assegurarão condições de 

prevenção de deficiências, com prioridade para a assistência pré-natal e à infância, 

bem como integração social de portadores de deficiências, mediante treinamento para 

o trabalho e para a convivência, mediante: 

I - criação de centros profissionalizantes para treinamento, habilitação e reabilitação 

profissional de portadores de deficiências, oferecendo os meios adequados para esse 

fim aos que não tenham condições de frequentara rede regular de ensino; 

II - implantação de sistema "Braille" em estabelecimentos da rede oficial de ensino, 

em cidade polo regional, de forma a atender às necessidades educacionais e sociais 

dos portadores de deficiências. 

Parágrafo único - As empresas que adaptarem seus equipamentos para o trabalho de 

portadores de deficiências poderão receber incentivos, na forma da lei. 

Artigo 280 - É assegurado, na forma da lei, aos portadores de deficiências e aos 

idosos, acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos 

veículos de transporte coletivo urbano. 

Artigo 281 - O Estado propiciará, por meio de financiamentos, aos portadores de 

deficiências, a aquisição dos equipamentos que se destinam a uso pessoal e que 

permitam a correção, diminuição e superação de suas limitações, segundo condições 

a serem estabelecidas em lei. 

 

 ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 
 

Da Acessibilidade 

 

Logradouros- Edifícios- Transportes- Equipamentos 

Artigo 55 - A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros públicos, dos edifícios de 

uso público e dos veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado 

aos portadores de deficiências. 

 

Da Educação 



 

 94 

Artigo 56 - No prazo de cinco anos, a contar da promulgação desta Constituição, os 

sistemas de ensino municipal e estadual tomarão todas as providências necessárias 

à efetivação dos dispositivos nela previstos, relativos à formação e reabilitação dos 

portadores de deficiências, em especial e quanto aos recursos financeiros, humanos, 

técnicos e materiais. 

 

Parágrafo único - Os sistemas mencionados neste artigo, no mesmo prazo, 

igualmente, garantirão recursos financeiros, humanos, técnicos e materiais, 

destinados a campanhas educativas de prevenção de deficiências. 

 

 LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ASSIS 
 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO II 

Da Competência 

Artigo 10 - O Município tem como competência concorrente, com a União e com o 

Estado, entre outras as seguintes atribuições: 

II - cuidar da Saúde e Assistência Pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência; 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

CAPÍTULO III 

Dos Servidores Municipais 

Seção II 

Dos Direitos e Deveres dos Servidores 

Subseção I 

Dos Cargos Públicos 

Artigo 125 - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos cidadãos 

que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

§ 2º - A lei reservará percentual dos cargos públicos para as pessoas portadoras de 

deficiência e definirá os critérios especiais para admissão dos mesmos. 
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TÍTULO V 

DA ORDEM ECONÔMICA 

CAPÍTULO I 

Dos Princípios Gerais da Atividade 

Artigo 160 - Os portadores de deficiência física e de limitação sensorial, assim como 

as pessoas idosas, terão prioridade para exercer o comércio eventual ou ambulante 

no Município. 

 

CAPÍTULO II 

Da Política Urbana 

Artigo 166 - O estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 

urbano deverá assegurar: 

V - Às pessoas portadoras de deficiência, o livre acesso a edifícios e logradouros 

públicos e ao transporte coletivo. 
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CAPÍTULO VIII 

Dos Transportes 

Artigo 207 - O Município, na prestação de serviços de transporte público, fará 

obedecer aos seguintes princípios: 

I - segurança e conforto dos passageiros, garantindo em especial, acesso às pessoas 

portadoras de deficiência; 

Artigo 209 - Fica assegurado o transporte coletivo urbano gratuito às pessoas maiores 

de sessenta anos e aos menores de seis anos e deficientes. 

 

TÍTULO VI 

DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO II 

Da Seguridade Social 

SEÇÃO II 

Da Saúde 

Artigo 223 - São competências do Município, exercidas através da Secretaria de 

Saúde: 

IX - o desenvolvimento, a formulação e a implantação de medidas que garantam a 

prevenção de causas de deficiência e o atendimento especializado para os portadores 

de deficiência; 

Artigo 229 - As ações do Município, por meio de programas e projetos na área da 

Promoção Social, serão organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas com 

base nos seguintes princípios: 

XIII - habilitação do indigente, do toxicômano e de pessoas portadoras de deficiência 

e a promoção de sua integração à vida comunitária. 

Parágrafo Único - A formulação da política social do Município objetivará, também, a 

superação da violência nas relações coletivas e familiares, em especial contra a 

mulher, o menor, o idoso, o negro, o homossexual, o deficiente e todo e qualquer 

segmento ou cidadão vítima de discriminação. 

Artigo 231 - Compete ao Município suplementar a Legislação Federal e a estadual, 

dispondo sobre a proteção à infância, à juventude, aos idosos, à maternidade e às 

pessoas portadoras de deficiência. 
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Parágrafo Único - Para a execução do previsto neste artigo serão adotadas, dentre 

outras, as seguintes medidas: 

III - a lei disporá sobre a adaptação dos logradouros e dos edifícios de uso público dos 

veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado aos portadores de 

deficiência; 

Artigo 232 - Cabe ao Município a responsabilidade de priorizar a prevenção de 

deficiência, através do Programa Municipal de Prevenção da Deficiência, 

incrementando-o com recursos. 

CAPÍTULO III 

Da Educação, da Cultura, dos Esportes e do Lazer 

Seção I 

Da Educação 

Artigo 235 - Ao Poder Público Municipal compete, prioritariamente, a manutenção e a 

universalização do ensino pré-escolar, dirigido a crianças de zero a seis anos e à 

organização de programas destinados à erradicação do analfabetismo e de 

atendimento à criança portadora de deficiência. 

Artigo 236 - 0 Ensino Público Municipal será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

VIII - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente aos da rede regular de Ensino Municipal; 

Artigo 239 - O Poder Público Municipal poderá celebrar convênios com instituições 

para atendimento e ensino de pessoas portadoras de deficiência. 

Artigo 251 - Fica mantido o Programa de Atendimento Especial para crianças de faixa 

etária de três a nove anos de idade, portadoras de deficiência física ou mental, através 

de trabalho psicopedagógico em classes especiais. 

Seção III 

Dos Esportes e Lazer 

Artigo 262 - As ações do Poder Público e a destinação de recursos orçamentários 

para o setor darão prioridade: 

V - À adequação dos espaços existentes à previsão de medidas necessárias quando 

da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades 

de lazer por parte dos portadores de deficiência física, idosos e gestantes de maneira 

integrada aos demais cidadãos. 
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CAPÍTULO VI 

Da Proteção Especial 

Artigo 267 - 0 Municipal assegurará condições de prevenção da deficiência física, 

sensorial e mental, com prioridade para a assistência pré-natal e a infância, bem como 

integração social do adolescente portador de deficiência física, mediante treinamento 

para o trabalho e para a convivência. 

Artigo 268 - Nenhuma planta de prédio comercial público ou privado será aprovada 

pela Prefeitura, se não garantir fácil acesso aos portadores de deficiência, em seu 

pavimento térreo. 

Artigo 269 - Fica criado o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, 

que definirá, em conjunto com os órgãos públicos, a política de atendimento aos 

deficientes. 

 Legislações Federal, Estadual e Municipal por assunto 
 

Acessibilidade 
 

Legislação Federal 

 

Lei nº 4.169, de 4 de dezembro de 1962 

Oficializa as convenções Braille para uso na escrita e leitura dos cegos e o código de 

contrações e abreviaturas Braille. 

Lei nº 7.405, de 12 de novembro de 1985 

Torna obrigatória a colocação do símbolo internacional de acesso em todos os locais 

e serviços que permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiências e da 

outras providencias. 

Lei nº 8.160, de 08 de janeiro de 1991 

Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas 

portadoras de deficiência auditiva. 

Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000 

Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. 

Art. 1o as pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4169.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1980-1988/L7405.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8160.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10048.htm
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crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta lei. (redação dada 

pela lei nº 10.741, de 2003) 

Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. 

Lei nº 11.982, de 16 de julho de 2009 

Acrescenta parágrafo único ao art. 4º da lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

para determinar a adaptação de parte dos brinquedos e equipamentos dos parques 

de diversões às necessidades das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 

Institui as diretrizes da política nacional de mobilidade urbana; revoga dispositivos dos 

decretos-leis nº 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da 

consolidação das leis do trabalho (CLT), aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, e das leis nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de 

novembro de 1975; e dá outras providências. 

 

Legislação Estadual 

 

Lei n. 3.710, de 4 de janeiro de 1983 

Estabelece condições para acesso aos edifícios públicos pelos deficientes físicos. 

Lei nº 5.500, de 31 de dezembro de 1986  

Dá nova redação ao artigo 1.º da lei n. 3.710, de 1983, que estabelece condições para 

acesso aos edifícios públicos pelos deficientes físicos. 

Lei nº 7.466, de 1º de agosto de 1991 

Dispõe sobre atendimento prioritário a idosos, portadores de deficiência e gestantes. 

Lei nº 7.859, de 25 de maio de 1992 

Dispõe sobre inserção de campo destinado ao registro de familiar portador de 

deficiência física, nas fichas de inscrição para aquisição de casa própria. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11982.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=26406
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Lei nº 9.086, de 03 de março de 1995 

Determina aos órgãos da administração direta e indireta a adequação de seus 

projetos, edificações, instalações e mobiliário ao uso de pessoas portadoras de 

deficiências. 

Lei n° 11.877, de 19/01/2005 

Dispõe sobre a instalação de assentos para idosos, gestantes e portadores de 

deficiência nos terminais de transportes coletivos rodoviários intermunicipais, do metrô 

e estações de trens. 

Lei nº 11.887, de 01 de março de 2005 

Dispõe sobre a adaptação das áreas físicas destinadas ao atendimento direto ao 

público e dos equipamentos de autoatendimento, com vistas à acessibilidade e uso 

por pessoas portadoras de deficiência.  

Lei nº 14.547, de 14 de setembro de 2011 

Assegura a gratuidade na utilização de banheiros públicos nas estações rodoviárias 

no estado de São Paulo. 

Artigo 2º - os sanitários públicos terão normas de construção, para efeito de 

licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente e 

destinadas a facilitar o acesso a esses locais pelas pessoas com deficiência e idosos 

com mobilidade reduzida, nos termos da lei federal nº 10.048, de 8 de novembro de 

2000. 

Lei nº 14.737, de 10 de abril de 2012 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas adaptados à 

população com deficiência. 

Lei nº 15.314, de 15 de janeiro de 2014 

Institui o índice paulista de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida nos municípios (ipam), na forma que especifica. 

Lei nº 15.532, de 24 de julho de 2014 

Dispõe sobre o procedimento obrigatório de reserva de assento de acompanhante da 

pessoa com deficiência em teatros, cinemas, casa de shows e espetáculos em geral. 
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Leis da Câmara Municipal 

 

Lei nº 124, de 24 de agosto de 1993 

Dispõe sobre preferência de atendimento a senhoras gestantes e idosos, nos 

supermercados. 

Artigo 1º Fica determinado que nos supermercados se constitua um caixa exclusivo 

preferencial para atendimento de mulheres gestantes, pessoas idosas, mães com 

crianças no colo, ou pessoas portadoras de deficiência. 

Lei nº 271, de 20 de agosto de 2004 

Determina que os supermercados de Assis tenham caixas para atendimento 

preferencial para idosos, gestantes e portadores de deficiência física, e dá outras 

providências. 

Lei nº 102, de 21 de agosto de 1992 

Assegura aos portadores de deficiências, aos idosos, acima de 65 anos, e às 

gestantes atendimento especial [no que concerne aos serviços de atendimento 

público junto aos órgãos municipais]. 

 

Legislação Municipal 

 

Lei nº 4740, de 26 de dezembro de 2005 

Proíbe a locação por parte da Municipalidade, Autarquias e Fundações de imóveis 

que não estejam adequados para pessoas portadoras de deficiência ou com 

necessidades especiais e dá outras providências. 

Lei nº 5296, de 30 de setembro de 2009 

Cria prioridade no atendimento a portadores de deficiência, idosos, gestantes, 

aposentados e pensionistas nas Casas Lotéricas do Município de Assis, deficiência 

visual e dá outras providências. 

Lei nº 5593, de 22 de novembro de 2011 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em Braile em 

bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares no Município de Assis. 

Lei nº 5594, de 22 de novembro de 2011 

Dispõe sobre a confecção de carnês de tributos municipais em Braille. 
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Lei nº 5041, de 19 de setembro de 2007 

Dispõe sobre a destinação de caixas especiais em Supermercados, Hipermercados 

e estabelecimentos comerciais do gênero, para pessoas idosas, gestantes e 

portadores de qualquer deficiência, e dá outras providências. 

 

Assistência e seguridade social 
 

Legislação Federal 

 

Lei nº 10.050, de 14 de novembro de 2000 

Altera o art. 1.611 da lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - código civil, estendendo 

o benefício do §2º ao filho necessitado portador de deficiência. 

§ 2º ao cônjuge sobrevivente, casado sob regime de comunhão universal, enquanto 

viver e permanecer viúvo, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe 

caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à 

residência da família, desde que seja o único bem daquela natureza a inventariar. 

(parágrafo acrescentado pela lei nº 4.121, de 27.8.1962) 

§ 3º na falta do pai ou da mãe, estende-se o benefício previsto no § 2o ao filho portador 

de deficiência que o impossibilite para o trabalho. (parágrafo acrescentado pela lei nº 

10.050, de 14.11.2000) 

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 

Dispõe sobre a organização da presidência da república e dos ministérios, e dá outras 

providências. 

§ 2o  a secretaria de direitos humanos tem como estrutura básica o conselho de defesa 

dos direitos da pessoa humana, o conselho nacional de combate à discriminação, o 

conselho nacional dos direitos da criança e do adolescente, o conselho nacional dos 

direitos da pessoa com deficiência, o conselho nacional dos direitos do idoso, o 

gabinete, a secretaria-executiva, o departamento de ouvidoria nacional e até 4 

(quatro) secretarias. (redação dada pela lei nº 12.314, de 2010) 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10050.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12314.htm#art1
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Lei nº 12.190, de 13 de janeiro de 2010 

Concede indenização por dano moral às pessoas com deficiência física decorrente do 

uso da talidomida, altera a lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982, e dá outras 

providências. 

 

Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 

Institui a política nacional de proteção defesa civil - PNPDEC; dispõe sobre o sistema 

nacional de proteção e defesa civil - SINPDEC e o conselho nacional de proteção e 

defesa civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e 

monitoramento de desastres; altera as leis nos 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 

10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de 

outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de  

1996; e dá outras providências. 

Artigo 2º: do conselho nacional de proteção e defesa civil – CONPDEC. 

IV - propor procedimentos para atendimento a crianças, adolescentes, gestantes, 

idosos e pessoas com deficiência em situação de desastre, observada a legislação 

aplicável; e 

V - acompanhar o cumprimento das disposições legais e regulamentares de proteção 

e defesa civil. 

 

Legislação Estadual 

 

Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999 

Dispõe sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público do estado. 

Artigo 7.º - o direito á qualidade do serviço exige dos agentes públicos e prestadores 

de serviço público: 

II - atendimento por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas, 

doentes e deficientes físicos; 

Lei nº 10.313, de 20 de maio de 1999 

Veda qualquer forma de discriminação no acesso aos elevadores de todos os edifícios 

públicos ou particulares, comerciais, industriais e residenciais multifamiliares 

existentes no estado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12190.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm
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Artigo 1º - fica vedada qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, cor, 

origem, condição social, idade, porte ou presença de deficiência ou doença não 

contagiosa por contato social no acesso aos elevadores de todos os edifícios públicos 

ou particulares, comerciais, industriais e residenciais multifamiliares existentes no 

estado de São Paulo. 

Lei n° 10.464, de 20 de dezembro de1999 

Determina à autoridade policial e aos órgãos de segurança pública a busca imediata 

de pessoa desaparecida com menos de 16 (dezesseis) anos ou pessoa de qualquer 

idade portadora de deficiência física, mental ou sensorial. 

Lei n° 11.369, de 28 de março de 2003 

Veda qualquer forma de discriminação racial, ao idoso, à pessoa portadora de 

necessidades especiais, à mulher. 

 

Legislação municipal 

 

Lei nº 4546, de 14 de fevereiro de 2005 

Dispõe sobre a reserva de imóveis de Programas Habitacionais do Município para 

os portadores de deficiência, com necessidades especiais, ou para famílias que os 

possuam, e dá outras providências. 

Lei nº 5406, de 25 de junho de 2010 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de assistência especial a parturientes 

cujos filhos recém nascidos sejam portadores de deficiência e dá outras 

providências. 

 

Circulação e transporte 
  

Legislação Federal 

 

Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994 

Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte 

coletivo interestadual. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8899.htm
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Legislação Estadual 

 

Lei nº 5.869, de 28/10/1987  

Obriga as empresas permissionárias, que especifica, a permitir a entrada de 

deficientes físicos pela porta dianteira dos coletivos. 

Lei nº 9.732, de 15 de setembro de 1997 

Dá nova redação ao art. 1º da lei nº 5869, de 28/10/87, que dispõe sobre o embarque, 

nos coletivos intermunicipais, dos usuários que especifica (deficiente físico e mental). 

 

Leis da Câmara municipal 

 

Lei nº 143, de 14 de março de 1994 

Dispõe sobre a concessão de passe livre ou senha nos transportes coletivos 

urbanos, aos portadores de deficiência, e dá outras providências. 

Lei nº 97, de 16 de novembro de 2009 

Estabelece a criação de vagas de embarque e desembarque para idosos, gestantes 

e portadores de qualquer deficiência, em frente ou em qualquer lugar mais próximo 

às agências bancarias de nossa cidade e dá providências correlatas. 

 

Legislação Municipal 

Lei nº 4206, de 10 de julho de 2002 

Dispõe sobre a isenção de pagamento de estacionamento rotativo (Zona Azul) aos 

veículos que sejam de entidades assistenciais e aqueles que estiverem 

caracterizados como sendo de portadores de deficiência. 

Lei nº 4329, de 02 de julho de 2003 

Dispõe sobre a prioridade de embarque para idosos, portadores de deficiência física, 

e gestantes nos pontos terminais de ônibus. 

LEI N° 5.218,DE22 DE DEZEMBRO DE 2.008 

Institui o Município correlatas. Dia da Acessibilidade no de Assis e dá providências 

Lei nº 528, de 14 de agosto de 2007 

Dispõe sobre a instalação de sinalizador sonoro nos semáforos para travessia de 

pessoas com deficiência visual e dá outras providências. 

 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=25910
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Crédito especial 
 

Legislação Federal 

 

Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982 

Dispõe sobre pensão especial para os deficientes físicos que especifica e dá outras 

providencias. 

Lei nº 12.470, de 31 de agosto de 2011 

Altera os arts. 21 e 24 da Lei Nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o 

Plano de Custeio da Previdência Social, para estabelecer alíquota diferenciada de 

contribuição para o microempreendedor individual e do segurado facultativo sem 

renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua 

residência, desde que pertencente a família de baixa renda; altera os arts. 16, 72 e 77 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da 

Previdência Social, para incluir o filho ou o irmão que tenha deficiência intelectual ou 

mental como dependente e determinar o pagamento do salário-maternidade devido à 

empregada do microempreendedor individual diretamente pela Previdência Social; 

altera os arts. 20 e 21 e acrescenta o art. 21-A à Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993 - Lei Orgânica de Assistência Social, para alterar regras do benefício de 

prestação continuada da pessoa com deficiência; e acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 

968 da Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, para estabelecer trâmite 

especial e simplificado para o processo de abertura, registro, alteração e baixa do 

microempreendedor individual. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1980-1988/L7070.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12470.htm
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Legislação Estadual 

 

Lei nº 8.894, de 16 de setembro de 1994 

Dispõe sobre o financiamento de equipamentos corretivos a portadores de deficiência. 

 

Tributos e taxas 
 

Legislação Federal 

 

Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995 

Dispõe sobre a isenção do imposto sobre produtos industrializados - IPI, na aquisição 

de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por 

pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras providências. (redação dada pela 

lei nº 10.754, de 31.10.2003) 

Lei nº 12.613, de 18 de abril de 2012 

Altera a Lei Nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que dispõe sobre o direcionamento 

de depósitos à vista captados pelas instituições financeiras para operações de crédito 

destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores, e dá outras 

providências. 

Art. 2o Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica a instituições 

financeiras oficiais federais, sob a forma de equalização de taxas de juros e outros 

encargos financeiros, em operações de financiamento para a aquisição, por pessoa 

física, de bens e serviços de tecnologia assistiva destinados a pessoas com 

deficiência.  

 

Legislação Estadual 

 

Lei nº 6.374, de 01 de março de 1989 

Dispõe sobre a instituição do ICMS. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8989.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12613.htm
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Lei nº 6.606, de 20 de dezembro de 1989 

Dispõe a respeito do imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA. 

Artigo 9º - são isentos do pagamento do imposto: 

Viii - os veículos especialmente adaptados, de propriedade de deficientes físicos. 

 

Educação e Desporto 
 

Legislação Federal 

 

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. 

Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, 

com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão 

de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003 

Institui a Política Nacional do Livro. 

Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Poder Executivo implementar programas anuais 

para manutenção e atualização do acervo de bibliotecas públicas, universitárias e 

escolares, incluídas obras em Sistema Braille. 

Lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012 

Institui o Dia Nacional do Atleta Paraolímpico e dá outras providências. 

 

Legislação Estadual 

 

Lei nº 2.287, de 03 de setembro de1953  

Dispõe sobre a criação de classes de braile nos cursos pré-primário, primário, 

secundário e de formação profissional em geral. 

Lei nº 5.991, de 26 de dezembro de1960  

Cria o serviço de ensino de cegos e amblíopes. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.753compilada.htm
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=32005
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=40991
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Lei n° 5.989, de 20 de dezembro de1960 

Aprova acordo entre o governo do estado e a fundação para o livro do cego do Brasil, 

para cumprimento da lei n. 2287, sobre criação de classes braile nos cursos pré-

primário, primário, secundário e de formação profissional. 

Lei nº 10.099, de 26 de novembro de 1998 

Cria o programa de lazer e esporte para os portadores de deficiência física, sensorial 

ou mental. 

Lei n° 12.295, de 07 de março de 2006 

Dispõe sobre a impressão na linguagem braile dos livros, apostilas e outros materiais 

pedagógicos. 

Lei nº 14.514, de 31 de agosto de 2011 

Institui o "dia de luta pela educação inclusiva no estado de São Paulo”. Artigo 1º - fica 

instituído o “dia de luta pela educação inclusiva no estado de São Paulo”, a ser 

celebrado, anualmente, em 14 de abril. 

 

Legislação Municipal 

 

Lei nº 4550, de 14 de fevereiro de 2005 

Assegura matrícula, na rede municipal de ensino, para o aluno portador de 

“Deficiência Locomotora”, na escola mais próxima à sua residência. 

 

Emprego e trabalho 
 

Legislação Estadual 

 

Lei nº 9.919, de 16 de março de 1998 

Dispõe sobre o aproveitamento, pelas empresas sob controle acionário do estado, de 

empregados portadores de deficiência. 

Lei nº 10.321, de 08 de junho de 1999 

Cria o programa emergencial de auxílio desemprego 

§ 2º - do total das vagas previsto no "caput" deste artigo, havendo interessados e 

funções compatíveis, serão destinados: 2. 3% (três por cento) para os portadores de 

deficiência. 
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Legislação Municipal 

 

Lei nº 212, de 03 de junho de 1996 

Dispõe sobre a reserva, nos concursos públicos, de percentual de cargos e 

empregos para portadores de deficiência, e dá outras providências. 

 

Políticas Gerais 
 

Legislação Federal 

 

Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 

Regulamenta a Lei Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas 

de proteção, e dá outras providências. 

Art. 1o  A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno 

exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. 

Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, 

sobre a coordenadoria nacional para integração da pessoa portadora de deficiência - 

CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplina a atuação do ministério público, define crimes, e dá outras 

providências. 

Lei nº 10.226, de 15 de maio de 2001 

Acrescente parágrafos ao art. 135 da lei nº 4737, de 15 de julho de 1965, que institui 

o código eleitoral, determinando a expedição de instruções sobre a escolha dos locais 

de votação de mais fácil acesso para o eleitor deficiente físico. 

Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011 

Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem 

Limite. 

Art. 1o  Fica instituído o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 

Plano Viver sem Limite, com a finalidade de promover, por meio da integração e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10226.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7612.htm
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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, aprovados por meio 

do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho 

de 2008, com status de emenda 

constitucional, e promulgados pelo Decreto 

no 6.949, de 25 de agosto de 2009.  

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência). 

Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania.  

Parágrafo único.  Esta Lei tem como base a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, ratificados pelo Congresso 

Nacional por meio do Decreto Legislativo no 

186, de 9 de julho de 2008, em 

conformidade com o procedimento previsto 

no § 3o do art. 5o da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em vigor 

para o Brasil, no plano jurídico externo, 

 A Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com 

Deficiência entra em vigor em 

janeiro de 2016, e aborda 

questões como o conceito de 

deficiência, acessibilidade, 

direitos relacionados à saúde, ao 

trabalho, à moradia, ao 

transporte e vários outros. Com 

mais de 100 artigos, reformula 

leis que anteriormente não 

atendiam a pessoa com 

deficiência ou que não condiziam 

com o paradigma atual desse 

público. Essa lei representa um 

grande avanço para os direitos 

das pessoas com deficiência, 

sendo tanto mais uma conquista 

como uma reafirmação de muito 

dos direitos que já haviam sido 

adquiridos. Conheça o texto 

completo da lei, disponível no 

endereço abaixo: 

 

http://goo.gl/UD3vxp  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5%C2%A73
http://goo.gl/UD3vxp
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desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto 

de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. 

 

 

Legislação Estadual 

 

Lei n. 2.795, de 15 de abril de 1981 

Institui o «dia do deficiente físico» 

Artigo 1.º - fica instituído o «dia do deficiente físico», a ser comemorado, anualmente, 

em 11 de outubro. 

Lei nº 7.944, de 08 de julho de 1992 

Institui a "semana de prevenção das deficiências", a ser realizada, anualmente, no 

período de 21 a 28 de agosto. 

Lei nº 9.486, de 04 de março de 1997 

Institui o "dia estadual de luta das pessoas portadoras de deficiência", a ser 

comemorado, anualmente, no dia 21 de setembro. 

Lei nº 10.383, de 29 de setembro de 1999 

Institui no estado de São Paulo o "dia do deficiente auditivo", a ser comemorado, 

anualmente, no último domingo de setembro. 

Lei nº 13.806, de 10 de novembro de 2009 

Institui o "dia estadual do voluntário da APAE". 

Lei nº 14.515, de 31 de agosto de 2011 

Institui a "semana estadual de conscientização sobre a síndrome de Rett", e dá 

providências correlatas. 

Artigo 1º - fica instituída no estado a “semana estadual de conscientização sobre a 

síndrome de Rett”, a ser realizada, anualmente, na semana de 12 de outubro. 

Lei nº 15.424, de 16 de maio de 2014 

Inclui evento no calendário oficial do estado. 

artigo 1º - fica incluída no calendário turístico do estado a “virada cultural inclusiva”, 

que acontece anualmente na primeira semana de dezembro. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
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Legislação Municipal  

 

Lei nº 3266, de 04 de novembro de 1993 

Dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos e regulamenta o 

conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência de Assis. 

Lei nº 4529, de 15 de dezembro de2004 

Dispõe sobre a nova regulamentação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora 

de Deficiência do Município de Assis e disciplina seu funcionamento. 

Lei nº 3266, de 04 de novembro de 1993 

Dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos e regulamenta o 

Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência de Assis. 

Lei nº 5828, de 21 de fevereiro de 2014 

Dispõe sobre nova denominação e regulamentação do Conselho Municipal de 

Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa com Capacidade Elevada do 

Município de Assis e dá outras previdências. 

Lei nº 5642, de 6 de abril de 2012 

Dispõe sobre a política Municipal relativa aos direitos da pessoa com deficiência 

intelectual ou autismo e dá outras providências. 

 Lei nº 2973, de 07 de janeiro de 1992 

Dispõe sobre a instituição da semana consagrada ao Deficiente de Assis. 

 

Saúde 
 

Legislação Federal 

 

Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003 

Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos 

mentais egressos de internações. 

 

Legislação Estadual 

 

Lei nº 6.337, de 28/12/1988  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.708.htm
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=25108
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Declara de utilidade pública o - centro de prevenção e reabilitação da deficiência da 

visão - provisão-, com sede em são José dos campos. 

Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 

Dispõe sobre o código sanitário do estado 

Artigo 31 - os órgãos executores das ações de saúde do trabalhador deverão 

desempenhar suas funções, observando os seguintes princípios e diretrizes: 

vii - estabelecer normas técnicas para a proteção da saúde no trabalho, da mulher no 

período de gestação, do menor e dos portadores de deficiências. 

Lei nº 14.481, de 13 de julho de 2011 

Classifica a visão monocular como deficiência visual. 

Lei nº 15.562, de 09 de setembro de 2014 

Dispõe sobre a prestação de assistência especial a parturientes cujos filhos recém-

nascidos sejam portadores de deficiência ou patologia. 

 

Legislação Municipal 

 

Lei nº 5404, de 08 de junho de 2010 

Dispõe sobre a inclusão de pessoas com diagnóstico de câncer de mama, 

submetidas à cirurgia ou radioterapia em axila ou linfodema no membro superior, 

como pessoa com deficiência no âmbito do Município de Assis e dá outras 

providências
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VI. TRABALHO 

Ingrid Salgueiro Jarandilha da Silva 

Larissa Monteiro Barros 

Marcela Quintiliano 

Algumas empresas e estabelecimentos comerciais, tais como Casa Avenida, 

Amigão, Malta, Conti e Chevrolet anunciam com frequência oportunidades de 

emprego para pessoas com deficiência no PAT (Posto de Atendimento ao 

Trabalhador). Entretanto, a demanda por funcionários com deficiência vem crescendo 

consideravelmente no município de Assis.  

Para ter acesso as vagas, basta dirigir-se ao PAT de Assis que está localizado 

na Rua Mauá, 127 – Centro, Assis/SP, ligar para (18) 3322-5988 (PAT de Assis), 

acessar o site do Emprega São Paulo  

https://www.empregasaopaulo.sp.gov.br/imoweb/  

Além disso, a ETEC Pedro D’Arcádia Neto oferece cursos de capacitação 

profissional para pessoas com deficiência. A ETEC está localizada na R. Senhor do 

Bonfim, 1226 – Vl. Xavier CEP 19802-130 – Assis/SP. Telefone: (18) 3322-3941 / (18) 

3321-5266. Site: http://www.etecassis.net/ E-mail net: etea@femanet.com.br.  

  

https://www.empregasaopaulo.sp.gov.br/imoweb/
http://www.etecassis.net/
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VII. ESPORTE, CULTURA E LAZER 

Camila Sant’Anna Viera 

Felipe Augusto Tolentino de Carvalho 

Luiza Rodrigues da Silva Alcantara 

Mateus Augusto Felix Costa 

 Esporte 
 

Autarquia 

 A Autarquia é uma entidade independente, instalada em Assis, que possui 

convênio com a prefeitura municipal e outras instituições que cedem espaços para 

que sejam desenvolvidas as atividades esportivas. A mesma possui espaços como o 

Gema, Jairão, Tonicão e o Estádio Marcelinho de Souza, todos estes, com exceção 

do Gema, possuem acessibilidade para portadores de deficiência e estão aptos para 

receberem competições esportivas. 

 A Autarquia desenvolve escolinhas gratuitas em diversos esportes visando 

revelar talentos para competições, incluindo atletas com diversos tipos de deficiência 

(física, visual, intelectual, entre outras). Para os atletas de bom desempenho que não 

teriam condições de dedicação exclusiva ao esporte são oferecidas bolsas de diversos 

valores. 

 Hoje, as atividades desenvolvidas que mais agregam pessoas com algum tipo 

de deficiência são a Natação (10 pessoas) e o Atletismo (30 pessoas).  

As pessoas interessadas em praticar as referidas modalidades podem obter 

mais informações nos seguintes telefones: 

- Autarquia - Telefone: 3323-3496 

- Natação 

Rua da Constituição, 784 - Telefone: 3324-2136 

Professora Susi – Celular: 99736-5076 

- Atletismo 

Rua José Antonia Ferreira, s/n. Tonicão 

Professor Parracho – Celular: 99632-5063 
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 Cultura e Lazer 
 

TEATRO MUNICIPAL "PADRE ENZO TICINELLI" 

Possui acessibilidade e espaço nos corredores para pessoas com cadeira de rodas. 

Rua Floriano Peixoto, 757 

Telefone/fax: (18) 3322-2613 

 

SEMEARTE - SETOR MUNICIPAL DE ENSINO DE ARTE 

Rua Floriano Peixoto, 757 - prédio anexo ao Teatro 

Telefone/fax: (18) 3322-2613 

 

ASSIS TÁ ARTE 

Rua Floriano Peixoto, 757 - prédio anexo ao Teatro 

Telefone/fax: (18) 3322-2613 

 

MAPA - MUSEU DE ARTE PRIMITIVA "JOSÉ NAZARENO MIMESSI" 

Possui rampa de acesso. 

Rua Antônio Zuardi, 895 

Telefone/fax: (18) 3324-5874 

 

MAHA - MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO DE ASSIS 

O museu possui acessibilidade, porém a casa de Taipa e o anexo José 

Giorgi não possuem. 

Rua Palmares, 382 

Telefone: (18) 3321-3957 

 

 

ESTAÇÃO PARADA DAS ARTES 

Possui acessibilidade somente no térreo 

Av. Rui Barbosa, 14 

Praça Arlindo Luz 

Telefone: (18) 3321-1891 
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CENTRO CULTURAL "D. PIMPA”  

Rua Dr. Luiz Pizza, 19  

Fone: (18) 3324-7015 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL "NINA SILVA" 

Possui acessibilidade e alguns livros em Braile 

Rua Dr. Luiz Pizza, 19 

Telefone: (18) 3324-4783 

 

CINEMA MUNICIPAL "PIRACAIA" 

Possui acessibilidade; dez espaços reservados para pessoas com cadeira de rodas 

disponíveis e um banheiro especifico para pessoas com deficiência. 

Rua Brasil, 15 

Telefone: (18) 3324-2605 
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VIII. TRANSPORTE ADAPTADO 

Edgar Bendahan Rodrigues 

Lara Cruvinel Barbosa 

Leila Pimentel dos Anjos 

 

Nome da Empresa: Rápido Turismo 

Endereço: Rua Santa Cecília, 300. Bairro Santa Cecília. 

Telefone: (18) 3323-3247 (garagem) / (18) 99611-7555 (terminal) /                            (11) 

4161-1934/4161-6350 (matriz). 

Site: www.rapidoturismo.com.br 

Facebook: www.facebook.com/rapidoturismoassis 

 

Todos os ônibus possuem adaptações para deficientes. 

Linhas de ônibus: 

 LINHA 01: (EXTRA) Xereta – Vila Claudia 

 LINHA 02: Xereta – Vila Claudia 

 LINHA 03: Jardim Paraná  

 LINHA 04: Unesp – Pq. Universitário 

 LINHA 06: Assis III – Vila Operária 

 LINHA 07: Rodoviária – Pq. Das Acácias 

 LINHA 08: (EXTRA) Assis III 

 LINHA 09: (EXTRA) Nova Assis – Jardim Eldorado 

 LINHA 10: Inocoop - UNIP 

 LINHA 11: Nova Assis – Jardim Eldorado 

 LINHA 12: (EXTRA) Inocoop - UNIP 

 LINHA 13: Clube São Paulo - Perimental 

 LINHA 14: (EXTRA) Clube São Paulo - Perimental 

 LINHA 15: Residencial Park Colinas 
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IX. SUPLEMENTAÇÃO: 

Luiza Rodrigues da Silva Alcantara 

Mateus Augusto Felix Costa 

 

 Esta seção vem incrementar o guia, permitindo que este amplie seus horizontes 

e torne-se um instrumento mais valioso, servindo a pais, cuidadores, profissionais e 

até instituições que estão atuantes na área de deficiências no município de Assis. 

 A seção de suplementação se apoia em dois tópicos principais: a produção 

cientifica e formação continuada e as tecnologias assistivas. São dois tópicos que 

podem ser muito abrangentes, portanto, aqui se faz alguns recortes do que pode ser 

mais proveitoso para a comunidade Assisense. 

 

 Produção Científica e Formação Continuada 

Eventos 

 A produção científica na área de deficiências e educação especial tem passado 

por uma expansão desde a virada do milênio. O tema das deficiências tem ganhado 

espaço nas universidades e preferência na produção acadêmica, principalmente 

agora que pessoas, público do AEE (Atendimento Educacional Especializado) tem 

chegado às escolas públicas em todo Brasil. Neste intuito, baseado numa demanda 

da realidade, muitos congressos de ocorrência regular tem surgido para expor o que 

vem sendo produzido e ampliar a troca de práticas e conhecimentos entre as pessoas 

envolvidas com a temática. 

 Alguns eventos mais próximos à região de Assis e que tem marcado este 

cenário, são: 

  
Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial (UEL – Londrina) 

 Este Congresso tem assumido o caráter de um evento bianual, ocorrendo junto 

ao ENPEE (Encontro Nacional dos Pesquisadores da Educação Especial), tendo 

como objetivo debater, compartilhar e divulgar conhecimentos, produzidos por 

pesquisadores, alunos de pós-graduação, graduação e educação básica. O encontro 

tem assumido relevância no cenário acadêmico. A última edição do evento realizou-
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se em 2013, e a previsão é que outra edição ocorra em 2015. A produção da ultima 

edição do evento pode ser acessada pelo endereço abaixo: 

 

    
 

Congresso Brasileiro de Educação Especial (Ufscar – São Carlos) 

 O Congresso Brasileiro de Educação Especial (CBEE) é outro evento 

importante que tem se desenvolvido regularmente para abordar a produção cientifica 

na área das deficiências. O CBEE junto ao Congresso Multidisciplinar de Londrina são 

os eventos que tem ocorridos concomitantemente ao ENPEE (Encontro Nacional dos 

Pesquisadores da Educação Especial), que é anual, neste sentido o CBEE também 

assumiu caráter bianual, porém nos anos opostos ao evento de Londrina, espera-se 

que sua próxima edição ocorra em 2016. 

 No link abaixo é possível acessar as publicações de todos os trabalhos da 

ultima edição do CBEE (2014): 

 

http://proceedings.galoa.com.br/cbee 

 

Jornada de Educação Especial (Unesp – Marília) 

 A Jornada de Educação Especial tem se confirmado como outro evento 

importante na área da educação especial e das deficiências, tendo como objetivos 

discutir os avanços científicos em Educação Especial e refletir sobre o presente e o 

futuro da área; divulgar conhecimentos interdisciplinares produzidos em Educação 

Especial, visando aprofundar questões teóricas e práticas. A Jornada tem ocorrido 

bienalmente, tendo sua ultima edição sido realizada em 2014. 

 

http://www.fundepe.com/jee2014/#.VLZYT9LF8VQ 

 

 

 

http://goo.gl/hu0XzL 

http://proceedings.galoa.com.br/cbee
http://www.fundepe.com/jee2014/#.VLZYT9LF8VQ
http://goo.gl/hu0XzL
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Pós-graduação 

Lato-Sensu: 

 
Portal Educação 

 O Portal Educação é uma organização que oferece cursos de especialização 

online autorizado pelo MEC, alguns de conteúdo mais amplo e outros mais 

específicos, diferenciando-se também quanto a tempo de duração e preços. As várias 

especializações oferecidas podem ser acessadas pelo endereço abaixo. 

 

 

 

Plataforma Freire 

 A Plataforma Freire é um sistema do Ministério de Educação, criado em 2009, 

com a finalidade de acompanhar e incrementar a formação dos professores da 

Educação Básica oferecendo cursos online e gratuitos, inclusive na área de educação 

especial. Neste sistema é necessário que se faça um cadastro e há muitos cursos 

para serem oferecidos gratuitamente. 

 Abaixo segue o endereço da Plataforma Capes e também um link para o “Canal 

de capacitação” que traz muitos conteúdos interessantes. 

 

http://freire.capes.gov.br/index/ 

http://tvescola.mec.gov.br/tve/home 

 

Diretoria Acadêmica (DAC) da Unicamp 

 A diretoria acadêmica da Unicamp oferece alguns cursos de pós-graduação na 

área de educação especial, principalmente, aprimoramentos relacionados a questão 

da surdez. O ingresso se dá por meio de processo seletivo realizado pelas 

Coordenadorias da Instituição. O link abaixo traz a relação dos cursos regulares de 

aprimoramento ofertados. 

 

http://goo.gl/26LuOh 

 

 

 

http://goo.gl/PqzhiW 

 

http://freire.capes.gov.br/index/
http://tvescola.mec.gov.br/tve/home
http://goo.gl/26LuOh
http://goo.gl/PqzhiW
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Stricto-sensu 

 A UFSCar oferece um Programa de Pós-Graduação em Educação Especial a 

nível de Mestrado e Doutorado. O programa estrutura-se a partir de 4 linhas de 

pesquisa: 

(1)  Aprendizagem e cognição de indivíduos com necessidades especiais de 

ensino. 

(2) Currículo funcional: implementação e avaliação de programas alternativos de 

ensino especial. 

(3) Práticas Educativas e de Prevenção: processos e problemas. 

(4) Produção científica e formação de recursos humanos em Educação Especial. 

Mais informações pode-se obter a partir do endereço abaixo. 

 

http://goo.gl/BqXQAy 

 

 O departamento de Educação no programa de Pós-Graduação da Unesp de 

Marilia oferece uma linha de pesquisa para mestrado e doutorado na área de 

Educação Especial. Demais informações no endereço abaixo. 

 

 

 

 O programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da USP também 

oferece em nível de mestrado e doutorado linhas de pesquisa nas áreas de Educação 

Especial. Demais informações no endereço abaixo. 

 

 

 

 Tecnologia Assistiva 
 

 Tecnologia Assistiva é um termo usado recentemente para designar todos os 

recursos e serviços que têm como objetivo proporcionar ou ampliar habilidades 

funcionais de pessoas com deficiência a fim de promover maior independência e 

inclusão. 

http://goo.gl/ewwXKN 

 

http://goo.gl/AHNZcE 

 

http://goo.gl/BqXQAy
http://goo.gl/ewwXKN
http://goo.gl/AHNZcE
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 No Brasil, o Comitê de Ajudas Técnicas - CAT, instituído pela PORTARIA N° 

142, DE NOVEMBRO DE 2006 propõe o seguinte conceito para a tecnologia 

assistiva: "Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 

práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 

atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida 

e inclusão social" (ATA VII - Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) - Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) - Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos - Presidência da República). (SARTORETTO; 

BERSCH, 2014) 

Aplicativos gratuitos para aparelhos móveis: 
 

 Android 5 

 

 Pictovox – é um aplicativo de Comunicação Aumentativa e 

Alternativa desenvolvido para auxiliar pessoas com deficiência, 

dificuldades ou limitações de comunicação.(GOOGLE PLAY, 2015) 

 Que-Fala! – trata-se de uma tecnologia assistiva de alto impacto 

baseada nos conceitos técnicos e científicos da Comunicação 

Suplementar e/ou Alternativa (CSA). Com o Que-Fala!,os pacientes 

podem interagir diretamente com interlocutores por meio de seus 

equipamentos, sem a necessidade de intermediários. (GOOGLE 

PLAY, 2015) 

 CallAnnouncer – locutor de chamadas. Fornece um identificador 

de chamadas sonoro para todas as chamadas e mensagens SMS. 

(GOOGLE PLAY, 2015) 

 E-Libras – o E-Libras é um aplicativo de auxílio na aprendizagem 

da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Tem a função de converter 

voz ou texto para libras. (GOOGLE PLAY, 2015) 

                                                 
5Endereços de acesso aos recursos em Android disponíveis em:  (1) https://goo.gl/lEfzTs ;  (2) 
https://goo.gl/P6ig7k  (3) https://goo.gl/hv10rP ; (4) https://goo.gl/NLI9Hf  
(5) https://goo.gl/CFNjkn  (6) https://goo.gl/XQjl0D ; (7) https://goo.gl/Us2p6L ;  
(8) https://goo.gl/B34bBU  Acesso em ago. 2015. 

 
Fonte: Página 

do Google Play 

(1) 
 

 

 

 
Fonte: Página 

do Google Play 

(2) 
 
 

 
Fonte:Página do 

Google Play (3) 
 

 
Fonte: Página 

do Google Play 

(4) 

http://portal.mj.gov.br/corde/
http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/Ata_VII_Reuni%C3%A3o_do_Comite_de_Ajudas_T%C3%A9cnicas.doc
http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/Ata_VII_Reuni%C3%A3o_do_Comite_de_Ajudas_T%C3%A9cnicas.doc
http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/Ata_VII_Reuni%C3%A3o_do_Comite_de_Ajudas_T%C3%A9cnicas.doc
https://goo.gl/lEfzTs
https://goo.gl/P6ig7k
https://goo.gl/hv10rP
https://goo.gl/NLI9Hf
https://goo.gl/CFNjkn
https://goo.gl/XQjl0D
https://goo.gl/Us2p6L
https://goo.gl/B34bBU
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 Hand Talk – traduz conteúdos para LIBRAS, Língua Brasileira de 

Sinais, facilitando a comunicação entre surdos e ouvintes. *também 

disponível para sistema IOS. (GOOGLE PLAY, 2015) 

 Look At Me – programa de treinamento projetado para ajudar 

crianças com autismo a melhorar o contato social. (GOOGLE PLAY, 

2015) 

 RAY para deficientes visuais – utiliza as mais recentes 

tecnologias de mobilidade e serviços em nuvem Internet para apoiar 

as pessoas com deficiência visual, aumentar a independência, 

enriquecer a vida social e melhorar a acessibilidade dos serviços 

essenciais. (GOOGLE PLAY, 2015) 

 CPqD Alcance – permite ao deficiente visual utilizar diferentes 

funções de seu smartphone touchscreen com autonomia, 

privacidade e simplicidade, melhorando a sua qualidade de vida e se 

apropriando das facilidades de um mundo cada vez mais 

digital.(GOOGLE PLAY, 2015) 

 

 Windows-Phone6 

 

 ProDeaf -traduz automaticamente pequenas frases de 

Português para Libras. Também é possível escrever as frases 

(ex.: "Eu vou a praia amanhã") e as mesmas terão a sua 

tradução interpretada.  * também disponível para sistemas 

Android e IOS. (MICROSOFT, 2015). 

 Libras-Uniplac – O aplicativo tem o intuito de auxiliar ouvintes 

a se comunicar com surdos, tirarem duvidas sobre a 

linguagem e terem um local a recorrer em caso de 

duvida.(MICROSOFT, 2015) 

                                                 
6Endereços de acesso aos recursos no Windows Phone disponíveis em: (9) https://goo.gl/7EEGHE;  
(10) https://goo.gl/p634VS ; (11) https://goo.gl/3QTplm ; (12) https://goo.gl/5rWnn3 ; 
(13) https://goo.gl/6l4vVS.   Acesso em ago. 2015. 

 

 
Fonte:Página 

Microsoft (9) 

 
 

 

 

 

Fonte: Página da 

Microsoft (10) 

 

 

 

 
Fonte: Página 

do Google Play 

(5) 
 

 
Fonte: Página 

do Google Play 

(6) 

 

 
Fonte: Página 

do Google Play 

(7) 
 

 

 
Fonte: Página 

do Google Play 

(8) 

https://goo.gl/7EEGHE
https://goo.gl/p634VS
https://goo.gl/3QTplm
https://goo.gl/5rWnn3
https://goo.gl/6l4vVS
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 Libras – Libras para iniciante. Aplicativo para quem quer 

aprender o básico de libras com letras e 

números.(MICROSOFT, 2015) 

 Educantil – ensina letras e números em libras com figuras e 

áudio a crianças com dificuldades auditivas.(MICROSOFT, 

2015) 

 SurdosDic – dicionário alfabético de LIBRAS (linguagem 

brasileira de sinais), também conhecido como 

datilologia.(MICROSOFT, 2015) 

 

 IOS7 

 

 LVI Libras – aplicativo destinado ao aprendizado da língua de 

sinais brasileira. 

 

 Unilibras – dicionário com índice em LIBRAS desenvolvido para 

auxiliar pessoas com deficiência auditiva. 

 

 Inclusão SP – aplicativo com as principais ações e história da 

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e 

Mapa da deficiência no Estado de São Paulo. *Também 

disponível para Android.  

 

 AccessView – é um aplicativo desenvolvido no Brasil, que traz 

mapas das principais cidades do mundo com informações 

referentes à acessibilidade. O mapeamento é feito pelas próprias 

pessoas que utilizam as estrutura de acessibilidades das cidades 

e atualizam os dados. 

  

                                                 
7  (14), (15), (16) e (17) Print Screen dos aplicativos no sistema operacional IOS. Para ter acesso aos aplicativos 

citados é necessário um dispositivo da Apple (ipad, iphone ou mac) e busca-los no apple store.  

 

Fonte: Página da 

Microsoft (11) 
 

 
Fonte: Página da 

Microsoft (12) 
 

 
Fonte:Página da 

Microsoft (13) 

 

Fonte: IOS (14) 

 

 

Fonte: IOS (15) 

 

 

Fonte: IOS (16) 

 

 

 

Fonte: IOS (17) 
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Internet 

 Projeto participar: o Projeto Participar foi desenvolvido por alunos do curso de 

Ciência da Computação da Universidade de Brasília e teve como parceiros a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do Distrito Federal e a 

Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal (GDF). Os 

softwares do Projeto Participar são gratuitos e servem de apoio à alfabetização e 

comunicação alternativa de jovens e adultos com deficiência intelectual. São três os 

softwares do projeto: 

o Aproximar: software de apoio educacional ao ensino de gestos sociais 

para autistas. 

o Participar 2: software educacional de apoio a alfabetização e 

comunicação alternativa de jovens e adultos com deficiência intelectual. 

o Somar: aplicabilidade social da matemática para jovens e adultos com 

deficiência intelectual. 

Link para acesso e download dos softwares abaixo:  

 

http://www.projetoparticipar.unb.br/ 

 

 Rede Saci: A Rede Saci é um projeto da USP que visa divulgar informações 

acerca das deficiências com o objetivo de facilitar a inclusão dessas pessoas. 

 O site da rede saci conta com obras digitalizadas para pessoas com deficiência, 

depoimentos de pessoas com ou sem deficiência, dicas de utilização de programas 

de computador e também indica softwares, ferramentas e outros recursos de 

tecnologia assistiva. 

 

Seguem abaixo alguns endereços úteis: 

   Rede Saci: www.saci.org.br 

   Obras digitalizadas: http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=25973 

   Dicas para internet: http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=1651 

   Programas: http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=6897  

 

 Site da APAE Bauru: o site da APAE de Bauru disponibiliza alguns softwares 

gratuitos para pessoas com deficiência. Segue abaixo a lista dos softwares. 

http://www.projetoparticipar.unb.br/
file:///C:/Users/FCL%20Unesp%20Assis/SkyDrive/SkyDrive/Downloads/www.saci.org.br
http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=25973
file:///C:/Users/FCL%20Unesp%20Assis/SkyDrive/SkyDrive/Downloads/:%20http:/saci.org.br/%3fmodulo=akemi&parametro=1651
http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=6897
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o Plaphoons: é um software de comunicação alternativa para auxiliar 

pessoas com limitações motoras que não podem se comunicar mediante a 

fala. Tem como objetivo auxiliar na construção de mensagens para que elas 

possam expressar emoções, sentimentos e vontades. 

o Falador: o falador tem como função ler qualquer tipo de arquivo de 

texto,ampliando a capacidade de comunicação da pessoa com deficiência. 

o Headdev: é um software que permite a interação da pessoa com deficiência 

e o computador por meio da webcam, que reconhece os movimentos de seu 

rosto. É eficiente principalmente para pessoas com deficiência motora 

grave, pois a pessoa só usará os movimentos do nariz ou da face como 

mouse. 

o Eugenio: é um agente de software que tem a função de sugerir palavras 

para complementar um texto. Dessa forma ele auxilia na escrita de pessoas 

com limitações motoras. 

o Teclado Amigo: é um conjunto de vários programas que tem como objetivo 

auxiliar o controle do teclado e do mouse por pessoas com limitações 

físicas. Tetraplégicos e portadores de paralisia cerebral são beneficiados 

com esse software, por exemplo. 

o Mouse Virtual: é um software que simula um mouse com opções de 

interação por varredura. Dispõe de funções como: parar, clicar, mover para 

esquerda, mover para direita, mover para baixo, arrastar, clique duplo, 

botão direito. 

Link para download dos softwares: 

 

http://goo.gl/JZJIsE 

 

 Tecnologia Assistiva e Educação Inclusiva – Teófilo Galvão: esse site 

apresenta várias informações e notícias sobre tecnologia assistiva, educação 

inclusiva, acessibilidade, além dos cursos que serão realizados que englobem essas 

áreas. 

http://www.galvaofilho.net/ 

  

http://goo.gl/JZJIsE
http://www.galvaofilho.net/
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 Diversa- Educação Inclusiva na Prática: A Diversa é uma plataforma online 

de troca de experiências e construção de conhecimento sobre educação inclusiva. 

Esta plataforma foi desenvolvida pelo Instituto Rodrigo Mendes em parceria com o 

MEC – Ministério da Educação. 

 A Diversa disponibiliza estudos de caso, vídeos, relatos de educadores, artigos, 

notícias e outros materiais de referência. Qualquer pessoa pode contribuir com o 

projeto enviando relatos de experiência. 

 Os conteúdos podem ser acessados a partir do endereço do portal: 

 

http://diversa.org.br/ 

 

 Inclusive – Inclusão e Cidadania: A Inclusive é um projeto autônomo e 

voluntário que mantém um portal com a finalidade de divulgar informações sobre 

inclusão, educação e direitos humanos relacionados a segmentos sociais vulneráveis 

– em especial às pessoas com deficiência. O site aborda as temáticas: educação 

inclusiva, educação em direitos humanos, promoção da diversidade, legislação, 

experiências inclusivas bem sucedidas, acompanhamento de programas públicos e 

privados de interesse social, denúncia das violações dos direitos (em especial de 

pessoas com deficiência), campanhas e mobilizações por direitos, cursos e eventos. 

 O endereço do site encontra-se abaixo: 

 

http://www.inclusive.org.br/ 

 

 Educação Inclusiva em Foco: O Portal Educação Inclusiva em Foco 

disponibiliza notícias, vídeos, livros e cursos que dizem respeito à educação inclusiva. 

Além disso, é possível verificar quais palestras são realizadas pelo professor Emílio 

Figueira, idealizador do site. 

 Ao se cadastrar gratuitamente, o usuário passará a receber por e-mail dicas, 

informações, materiais, palestras virtuais e cursos. 

 

http://educacaoinclusivaemfoco.com.br/ 

http://diversa.org.br/
http://www.inclusive.org.br/
http://educacaoinclusivaemfoco.com.br/
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