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APRESENTAÇÃO

O poder da informação
Dra. Linamara Rizzo Battistella*

O conhecimento é a principal ferramenta na desconstrução de preconcei-

tos existentes na sociedade. Nesse sentido, o Governo do Estado de São Paulo, 

por meio do Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência 

Intelectual: São Paulo pela Igualdade de Direitos, traz este Guia Informativo 

com o objetivo de desmistificar as limitações que o senso comum impõe às 

pessoas com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista. Ao elu-

cidar ideias equivocadas, damos o primeiro passo em busca de uma socie-

dade mais justa e inclusiva.

Por meio dos principais pilares para o 

desenvolvimento de qualquer cidadão – 

saúde, educação e cultura, trabalho e enve-

lhecimento – esta publicação irá expor as 

particularidades das pessoas com defi-

ciência intelectual com o intuito de garan-

tir que tenham qualidade de vida e acesso 

aos produtos, bens e serviços existentes 

na sociedade. 

“Ao elucidar ideias 
equivocadas, damos 
o primeiro passo 
em busca de uma 
sociedade mais 
justa e inclusiva.”
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Para que a inclusão aconteça, as informações devem alcançar toda a 

sociedade como um valor e como direito. Os direitos reconhecidos e prati-

cados promovem a real inclusão, transformam a sociedade e constroem o 

desenvolvimento com justiça social.

 Boa leitura!

* Linamara Rizzo Battistella é médica fisiatra,  
professora titular da Faculdade de Medicina da USP  

e Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa  
com Deficiência de São Paulo.
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O número de pessoas com alguma deficiência no Estado de São Paulo, 

segundo o Censo do IBGE de 2010, alcança 9,3 milhões de pessoas; deste 

total destacam-se 7,3 milhões com deficiência visual; 1,8 milhão com deficiên-

cia auditiva; e 502 mil, com deficiência intelectual, incluindo as pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista. Esses altos índices, que passam longe de ser 

“minoria”, requerem ações efetivas do poder público das três esferas, federal, 

estadual e municipal.

No entanto, grande parte da população, dos profissionais que atuam na 

área e as próprias pessoas com deficiência desconhecem seus direitos ou 

sequer contam com informações que lhes garantam um mínimo de dignidade, 

cidadania e protagonismo.

As pessoas com deficiência, de acordo com dados de 2012 da Organização 

Mundial da Saúde e do Banco Mundial, apresentam as piores condições no 

que tange ao acesso a direitos fundamentais como saúde, emprego, mora-

dia, transporte e educação, entre outros. Além disso, possuem participação 

econômica menor e taxas de pobreza e vulnerabilidade social maiores do que 

se comparadas às pessoas sem deficiência. Isso reflete as enormes barrei-

ras encontradas por este segmento da população no acesso aos serviços e a 

exclusão da maioria aos direitos garantidos pela legislação brasileira.

INTRODUÇÃO
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Considerando esse quadro, a Comissão de Acompanhamento do Pro-

grama Estadual de Atendimento às Pessoas com Deficiência Intelectual – 

São Paulo pela Igualdade de Direitos, formada por representantes gover-

namentais das Secretarias Estaduais da Cultura, Desenvolvimento Social, 

Educação, Saúde, Trabalho, Justiça e Direitos da Pessoa com Deficiência, 

além de representantes de organizações sociais que atuam na área de aten-

dimento e de familiares, apresenta este GUIA INFORMATIVO com o objetivo 

de trazer informações básicas e primordiais que levem à promoção de maior 

qualidade de vida e participação social das pessoas com deficiência intelec-

tual e com Transtorno do Espectro Autista. 

Este guia será também produzido em versão digital, ampla e livre-

mente disseminada na Internet. Ajude-nos a divulgar os direitos dessas 

pessoas – pela informação se produz conhecimento e se removem bar-

reiras, principalmente atitudinais. Acreditamos que construir um mundo 

mais igualitário para todos é possível, 

mas conhecer as formas de construção 

desse novo mundo tornará esse sonho 

mais próximo e palpável. E esse é o 

papel de todos nós – governo e socie-

dade civil, pessoas com e sem defi-

ciência, JUNTOS construindo uma São 

Paulo com igualdade de direitos, prota-

gonismo e inclusão social. 

“Construir um mundo 
mais igualitário para  

todos é possível, mas 
conhecer as formas 

de construção desse 
novo mundo tornará 

esse sonho mais 
próximo e palpável.”
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Comissão de Acompanhamento do Programa Estadual  
de Atendimento às Pessoas com Deficiência Intelectual –  
São Paulo pela Igualdade de Direitos – 2017

Secretarias Estaduais 

Cultura – Silvana Gimenes e Efrén Colombani

Desenvolvimento Social – Cristiane Lamin e Nazira Levy

Direitos da Pessoa com Deficiência – Maria Isabel da Silva e Simone 
Regina Nieves

Educação – Glenda Aref Salamah de Mello Araújo e Fabíola Ferreira 
Nascimento

Emprego e Relações do Trabalho – Luana Mariano

Saúde – Lígia Maria Carvalho de Azevedo Soares

Sociedade Civil 

Família – Maria Regina de Sousa Campos Leondarides

Organização social

APAE DE SÃO PAULO – Anna Beatriz Langue Peranovichi Leite

9
INTRODUÇÃO



TRABALHO

Importância do trabalho para a autonomia, 
independência, protagonismo e inclusão social

Desde 24 de julho de 1991, existe no Brasil a Lei 8.213, que determina em 
seu artigo 93, que qualquer empresa com 100 ou mais empregados, deve reser-
var um percentual de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência ou bene-
ficiários reabilitados, porém na prática, o mercado de trabalho ainda não é uma 
realidade na vida de muitos brasileiros com algum tipo de deficiência.
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Os dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) 

mostram que 45,6 milhões da população brasileira têm algum tipo de defi-

ciência, deste total, 10,2 milhões possuem ensino médio e/ou superior com-

pleto. O Estado de São Paulo conta com 9,3 milhões de pessoas com algum 

tipo de deficiência. 

Muitas empresas justificam a não contratação, argumentando que não 

há pessoas com deficiência em número suficiente para o preenchimento das 

vagas existentes, que essas pessoas não são capacitadas, e, ainda, que o 

ambiente de trabalho é perigoso e por isso inviabiliza a contratação de uma 

pessoa com deficiência. Na verdade, este segmento não é contratado porque 

ainda existe, dentro e fora das empresas, desconhecimento a respeito das 

habilidades e competências dessas pessoas, bem como dos recursos existen-

tes que facilitam esse processo. A escassez de mão de obra qualificada em 

nosso País não é uma exclusividade das pessoas com deficiência.

Além do pouco conhecimento do poten-

cial das pessoas com deficiência e a impor-

tância da valorização da diversidade humana 

em ambientes corporativos, o entendimento 

sobre o significado do trabalho deve ir além 

do salário no final do mês. O trabalho se tra-

duz na melhoria da qualidade de vida, propi-

cia também autoestima, sentimento de per-

tencimento, convívio com outras pessoas e 

realização pessoal e profissional. 

Capacitação para o mercado de trabalho
O Programa Estadual de Qualificação Profissional (PEQ), ligado à Coor-

denação de Políticas de Emprego e Renda (CPER) da Secretaria Estadual 

“A escassez de mão 
de obra qualificada 
em nosso País não 
é uma exclusividade 
das pessoas com 
deficiência.”
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Para se inscrever, basta ficar atento à divulgação feita no município, por meio 

de faixas, cartazes, pela imprensa e Postos de Atendimento ao Trabalhador 

(PATs). Mais informações no site: www.emprego.sp.gov.br

do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), oferece em diversas regiões do 

Estado de São Paulo, cursos de qualificação profissional para pessoas com 

e sem deficiência, com o objetivo de aumentar suas chances de inserção no 

mercado de trabalho.

Esses cursos são voltados, prioritariamente, para quem está desempre-

gado na faixa de 30 a 59 anos e não concluiu o ensino fundamental. Essa é a 

faixa populacional que tem mais dificuldade em encontrar emprego. 

Além dos cursos rápidos de capacitação, a SERT também oferece, por 

meio do Programa “Time do Emprego”, orientação e preparação para o traba-

lhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades 

e qualificação profissional. 

Sensibilização no ambiente de trabalho 
Há avanços significativos em relação ao processo de inclusão das pessoas 

com deficiência, porém, em pleno século XXI, ainda presenciamos a existência de 
diversas barreiras arquitetônicas, comunicacionais e sobretudo atitudinais.

Com o objetivo de esclarecer mitos, orientar sobre a importância da adapta-
ção no posto de trabalho, tecnologias assistivas existentes, recrutamento, sele-
ção, contratação e desenvolvimento profissional da pessoa com deficiência, são 
oferecidas palestras de sensibilização e conscientização por órgãos públicos e 
privados. A falta de informação é uma das maiores causas do preconceito e um 
dos principais fatores impeditivos para a inclusão profissional e social do cida-
dão com deficiência. Para eliminar ou diminuir as barreiras, é imprescindível 
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conhecer este universo, identificar as habilidades e competências da população 
com deficiência e assim efetivar as oportunidades a este público.

As palestras oferecidas pelo Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência 
(PADEF), se dão através de parcerias com diversos atores locais (Secretarias 
Municipais da Pessoa com Deficiência, instituições, coordenadorias da pes-
soa com deficiência, conselhos de direitos, etc.).  Para informações verifique 
dados ao final do Guia. 

Direito e inclusão no mercado de trabalho
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de dezem-

bro de 1948, traz em seu primeiro artigo a ideia de que “todas as pessoas nascem 
livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotadas de razão e de consciência e 
devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”. Nela, os reda-
tores tiveram a clara intenção de reunir, numa única formulação, as três palavras de 
ordem da Revolução Francesa de 1789: liberdade, igualdade e fraternidade.

Como expressão desta “igualdade de direitos” 
nasce o reconhecimento, entre outras coisas, do 
direito ao trabalho que, sendo comum a todos, 
deve ser garantido a todas as pessoas. 

Entre as várias possibilidades de violação de 
direitos, estão as desigualdades e as discrimina-
ções. O direito a inclusão no mercado de trabalho é, 
como qualquer outro direito, um dever e uma con-
quista de toda sociedade. É uma luta que pertence 
a todos e não a um grupo.

“O direito a inclusão 
no mercado de 
trabalho é, como 
qualquer outro 
direito, um dever 
e uma conquista 
de toda sociedade. 
É uma luta que 
pertence a todos e 
não a um grupo.”

No campo das deficiências, raras são as famílias 

que em algum momento não enfrentem os desafios 

impostos pela deficiência e, com ela, as barreiras 

invisíveis ou não impostas pela sociedade.
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No tocante ao direito ao trabalho, temos assim, já na Constituição Fede-

ral, em seu artigo 7º, a “proibição de qualquer discriminação no que tange 

a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência”. Em 1991, 

a Lei 8.213 estabelece as chamadas cotas para pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho.

Embora essas leis sejam de grande importância, não foram suficientes 

para reverter o quadro de desemprego e discriminação clara constatado em 

relação as pessoas com deficiência em 

geral. Foi apenas em 20 de dezembro de 

1999, com o Decreto 3.298, que passou a 

haver mais intensiva fiscalização por parte 

do Ministério do Trabalho e Emprego e 

também do Ministério Público do Traba-

lho. Desde então, ano a ano, a presença 

das pessoas com deficiência no trabalho 

vem aumentando, embora ainda esteja-

mos longe do ideal.

Em dezembro de 2012, tivemos a apro-

vação importante da Lei 12.764 que, para 

efeitos legais, considerou como “pessoa 

com deficiência” as pessoas com Trans-

torno do Espectro Autista. Este grupo se 

via completamente fora do mundo do tra-

balho e sua justa inclusão sob o abrigo das leis conquistadas por imensos 

esforços pelo movimento das pessoas com deficiência, é um passo no sentido 

de corrigir esta desigualdade.

A LBI – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, promul-

gada como Lei 13.146 em 2015, após 15 anos de tramitação, reafirma todos 
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estes direitos, mas, aproximando-se de premissas atuais como aquelas 

propostas pela Metodologia do Emprego Apoiado, traz alguns parâme-

tros então inéditos ou que em documentos anteriores, como o Decreto 

3.298/99, eram citados, mas sem maior destaque. A ideia de suportes indi-

vidualizados, respeito ao perfil vocacional e de tecnologia assistiva, está 

mais claramente definida, como podemos ver em seu artigo 37º.

Também são mencionados “programas de estímulo ao empreendedo-

rismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associati-

vismo” que “devem prever a participação 

da pessoa com deficiência e a disponibili-

zação de linhas de crédito, quando neces-

sárias”. A possibilidade de empreender, 

em certo momento da História das Pes-

soas com Deficiência no Brasil, foi mui-

tas vezes apenas uma alternativa ao 

desemprego, no fundo uma saída para a 

realidade da exclusão. No entanto, a LBI 

propicia reflexão sobre uma tendência 

presente na sociedade brasileira, pois o 

empreendedorismo, o cooperativismo 

etc., são alternativas que crescem no seio da sociedade e é um recurso tam-

bém utilizado por pessoas com deficiência.

Com este recorte das principais leis, decretos e tendências relacionados 

ao Direito ao Trabalho, vemos que, nas lutas e embates do dia a dia, a socie-

dade evolui, tenta corrigir desvios, sanar injustiças e equilibrar a possibilidade 

de participação de modo a não excluir quem quer que seja. Os avanços são 

indiscutíveis, mas o desafio de tornar estas normas expressões de nossa rea-

lidade concreta depende dos esforços contínuos e incansáveis da sociedade 
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organizada, de todos e de cada cidadão. O acesso ao trabalho, como possi-

bilidade, direito e dever, é, sem dúvida, um dos pilares da justiça social, pois 

sem ele o cidadão se mantém dependente o que é degradante quando esta 

dependência nasce, não da impossibilidade funcional para o trabalho, mas da 

exclusão e da discriminação.

Legislação Trabalhista e Previdenciária  
(Lei de Cotas, Aposentadoria e Benefício  
de Prestação Continuada – LOAS)

Benefício de Prestação Continuada – BPC (LOAS) 

Esse benefício pode ser recebido pelo idoso a partir de 65 anos – homem 

ou mulher ou pessoas com deficiências física, mental, intelectual ou sensorial 

com impedimento de longo prazo (pelo menos dois anos).

A pessoa com deficiência que recebe LOAS perde o benefício se trabalhar? 

Não perde, o benefício será SUSPENSO se a pessoa com deficiência exercer 

qualquer tipo de atividade remunerada. No entanto, se essa pessoa com defi-

ciência é admitida como APRENDIZ não acarreta a suspensão, ou seja, pode 

receber o benefício e continuar estagiando.

Auxílio Acidente

É direito garantido à pessoa que desenvolver sequela permanente que 

reduza sua capacidade laborativa e que sofreu esse acidente dentro da 

empresa. Este direito é analisado pela perícia médica do INSS. Esse benefício 

não perde e nem é suspenso se a pessoa com deficiência exercer qualquer 

tipo de atividade remunerada. É um benefício vitalício.
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Auxílio Doença

É um benefício por incapacidade devido a uma doença ou acidente que 
o torne temporariamente incapaz para o trabalho. Recebe esse auxilio em 
período de tratamento. 

Aposentadoria por Invalidez

É beneficiado quem sofre alguma incapacidade sem cura e que impossi-
bilite totalmente a realização do trabalho.  O aposentado por invalidez que 
voltar a trabalhar terá seu benefício automática e definitivamente cancelado 
a partir da data do retorno ao trabalho.

Aposentadoria por tempo de contribuição  
da pessoa com deficiência

A Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência 
é devida ao cidadão, que uma vez cumprida carência de 180 contribuições, 
alcance os outros requisitos, conforme o seu grau de deficiência (veja abaixo). 
Além de ser pessoa com deficiência no momento do pedido, é necessário 
comprovar as seguintes condições para ter direito a este benefício:

Grau de deficiência Tempo de Contribuição

Leve
Homem: 33 anos
Mulher:  28 anos

Moderada
Homem: 29 anos
Mulher:  24 anos

Grave
Homem: 25 anos
Mulher:  20 anos

SERVIÇO 
PADEF (11 3241-7172) – padef@emprego.sp.gov.br
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Meu nome é Thais, tenho 39 anos, eu moro em Alphaville, desde 

bebê fui para APAE de São Paulo, fui na escola normal Bienne Mayer, 

CEDE, e voltei para APAE, fiquei até 21 anos. Eu fui alfabetizada desde 

pequena, fiz estimulação, depois eu fui preparada na APAE no CPT (Cen-

tro de Preparação para o Trabalho) onde eu fazia cursos e vivências.

Meu primeiro emprego foi na loja de roupas, eu dobrava a roupa, 

montava caixas para clientes. Depois fiz estágio na empresa de produ-

tos para farmácia, eu era mensageira interna, isso foi pela ADID (Asso-

ciação Para o Desenvolvimento Integral do Down) em 1987.

CASES TRABALHO: VOCAÇÃO E CAPACITAÇÃO
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Em 1º de agosto de 2005 comecei a trabalhar na empresa de um cartão 

de crédito que depois passou para uma financeira. Já completei 12 anos como 

auxiliar de administração Jr. Minhas tarefas eram arquivo, scanner, xerox, 

preenchia planilha do excel e agora eu mudei o meu cargo que chama finan-

ceiro assistente. A partir de janeiro de 2018 vamos começar um novo desafio. 

A minha tarefa vai ser custos e também ferramentas. Eu participo de todas 

reuniões com os colegas, no trabalho e também se for em viagem.

Estou indo a pé sozinha no trabalho e eu sempre tomo café, almoço com 

meus colegas, todos me aceitam muito bem, eu convido eles para irem na 

minha festa e eles também me convidam.

Eu tenho 
autonomia de 
ir sozinha no 
supermercado, 
aula de pintura, 
cabeleireiro, ando 
de uber sozinha, 
eu escolho minhas 
roupas. 

Eu tenho autonomia de ir sozinha no 

supermercado, aula de pintura, cabeleireiro, 

ando de uber sozinha, eu escolho minhas rou-

pas. Eu pintava quadros, ganhava medalhas, 

troféus, fazia exposições e agora pinto em 

madeira e faço encomendas.

Eu sempre vou nas baladas com meus 

amigos e também tenho namorado, também 

faço esporte, agora tenho um personal trai-

ner, eu pago minhas contas sempre com meu 

salário. Antes competia natação e ganhei 

muitas medalhas.

 Eu estou preparada desde pequena e tenho muito apoio da Rede de Gente 

e dos meus pais, toda minha família e amigos.
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Jéssica Pereira da Silva está 
com 25 anos, desde pequena gostou 
da área de alimentação. Aprendeu 
com sua mãe os pratos mais triviais e 
aperfeiçoou seus conhecimentos em 
cursos livres de culinária, inclusive 
com chefs renomados.

Seu sonho sempre foi abrir um 
local onde pudesse trabalhar com o 
que gosta: cozinhar. E assim, junta-
mente com seus sócios, que são sua 
irmã e seu cunhado, abriu o Bella-
tucci Café, no bairro Cambuci, capi-
tal paulista, um local onde ela pode 
cozinhar e atender aos seus clientes 
em seu tempo e ritmo, sem o ritmo 
frenético de um restaurante.

Além de realizar-se profissional 

e pessoalmente com o Bellatucci, a 

Jéssica ainda utiliza o espaço para 

dar oportunidade a outras pessoas 

com síndrome de Down, empregan-

do-os. Seus colegas trabalham com 

ela, aprendendo as mais variadas 

funções, desde anotar pedidos, pre-

parar café, até lavar louça, cozinhar e 

servir clientes.

Bebidas elaboradas à base de 

café, guloseimas, bolo do dia e alguns 

pratos rápidos são servidos no local. 

Mas o sonho de Jéssica é ampliar o 

cardápio e o espaço e transformá-lo 

em um café bistrô.

GUIA INFORMATIVO
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Envelhecimento é um processo de dimi-

nuição orgânica e funcional, não decorrente 

de doença, e que acontece inevitavelmente 

com o passar do tempo. Considera-se o 

envelhecimento como um fenômeno natural, 

mas que geralmente apresenta um aumento 

da fragilidade e vulnerabilidade, devido à 

influência dos agravos à saúde e do estilo de 

vida. No Brasil, é considerada pessoa idosa, 

qualquer indivíduo a partir de 60 anos de 

idade. É muito importante ressaltar que esta 

consideração é avaliada segundo o envelhe-

cimento fisiológico, de acordo com a Organi-

zação Mundial da Saúde.

ENVELHECIMENTO

“O envelhecimento 
das pessoas com 
deficiência intelectual 
pode ocorrer 
precocemente 
principalmente 
nas pessoas com 
síndrome de Down, 
mas que não 
impede que essas 
pessoas possam 
ser socialmente 
ativas e manter sua 
funcionalidade.”

O envelhecimento das pessoas com defi-
ciência intelectual pode ocorrer precoce-
mente principalmente nas pessoas com sín-
drome de Down, mas que não impede que 
essas pessoas possam ser socialmente ati-
vas e manter sua funcionalidade, pois podem 
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sofrer um processo degenerativo mais precocemente. A doença de Alzheimer, 

que é caracterizada por demência e perda de funções cognitivas, também 

pode se desenvolver mais cedo nessas pessoas, por volta dos 40 anos de 

idade. Porém com a melhoria na expectativa de vida, inclusão social e avanços 

da medicina é possível a essas pessoas envelhecerem com qualidade de vida.

Expectativa de vida das pessoas com  
deficiência intelectual

Pelo censo de 2010, 4% da 

população idosa brasileira é 

formada por pessoas com defi-

ciência intelectual. Com base 

nestes dados, podemos verifi-

car que o aumento de expec-

tativa de vida dessas pessoas é 

uma realidade no cenário atual. 

As pessoas com síndrome 

de Down não chegavam a atin-

gir a vida adulta, até a década de 

1980, quando a expectativa de vida era em torno de 30 anos, sendo que atual-

mente a média está acima dos 62 anos, devido ao fato do avanço da medicina e 

com novo olhar sobre essa população. Atualmente elas não só atingem mais anos 

de vida como estão envelhecendo, por isso é importante receberem apoio para 

que possam planejar o futuro.

Envelhecimento precoce – pessoas com idade inferior a 60 anos e os 

seguintes sinais:
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 � perdas funcionais detectadas nas avaliações clínicas, neurológicas, geriá-
tricas, terapêuticas, entre outras,

 � queda de desempenho na realização de atividades que a princípio eram 
rotineiras como apatia, sonolência – sem associações patológicas e/ou 
uso medicamentoso,

 � diminuição de iniciativa (ex.: antes, sempre preparava o café da manhã e 
deixa de tomar esta iniciativa),

 � perda de memória recente,

 � diminuição de interesse por atividades que a  motivavam (ex.: gostava de 
caminhar pela manhã ou ir ao parque e deixa de seguir essa rotina)

 � mudança de humor, 

 � limitações motora, sensorial e cognitiva,

 � cansaço, 

 � declínio da capacidade produtiva.

 � ter afastada a hipótese de episódio depressivo relacionado a quadro psi-
quiátrico pré-existente,

Ao chegar à fase do envelhecimento da pessoa com deficiência intelec-
tual, presume-se que os pais já estejam com idade mais avançada e muitos 
não terão condições de cuidar sozinhos dessa pessoa. É recomendável que 
os pais ou responsáveis busquem junto a uma equipe multidisciplinar quais 
são suas necessidades, pois somente com um trabalho em conjunto se con-
seguirá um bom resultado. As mudanças de comportamento podem forne-
cer à equipe multidisciplinar as informações necessárias que auxiliarão no 
conjunto de problemas que podem estar ocasionando as intercorrências.

A grande preocupação dos pais nessa etapa é 
principalmente a incerteza de quem ficará com 
seu filho (a) em caso de eles virem a falecer.
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Seria interessante que os pais, antes de sentirem-se muito idosos, pen-

sassem e articulassem o futuro do filho com deficiência intelectual, esco-

lhendo, estabelecendo e preparando-o para sua ausência. Cabe à família da 

pessoa com deficiência intelectual:

 � proporcionar bem-estar físico e emocional;

 � estimular relações de amizades, familiares e comunitárias;

 � dar oportunidades para seu desenvolvimento pessoal em habilidades e 

competências;

 � dar informações corretas, desde a infância até seu envelhecimento; 

 � colaborar com sua autonomia, confiando em suas habilidades, visando 

independência nas atividades de vida diária, estimulando para que tomem 

suas próprias decisões;

 � lutar pela inclusão social, para terem seus direitos garantidos.

O apoio familiar para a pessoa com deficiência intelectual é fundamental 

em todas as etapas da vida, desde a infância até o envelhecimento, propor-

cionando segurança, apoio, afeto, fortalecimento da autoestima, valorização 

das capacidades e estímulo das habilidades e interação social, conseguindo, 

assim, no decorrer da vida das pessoas com deficiência intelectual, um equilí-

brio para a necessária autonomia. 

A família deve sempre valorizar as metas alcançadas por seus filhos, ofe-

recendo oportunidades para que eles assumam as responsabilidades de suas 

próprias ações, êxitos e fracassos.

Envelhecimento saudável 
As pessoas com deficiência intelectual com síndrome de Down estão mais 

propensas a envelhecimento precoce do que pessoas sem a trissomia (alte-
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ração genética que ocorre durante a divisão celular do embrião. O indivíduo 

com trissomia 21 possui 47 cromossomos, e não 46, sendo o cromossomo 

extra ligado ao par 21). A trissomia 21 é a mais comum e a causa da síndrome 

de Down. No entanto, a expectativa de vida das pessoas com a síndrome tem 

aumentado significativamente com o passar dos anos, devido aos estímulos 

oferecidos, as possibilidades e os avanços da medicina. Além disso, a inclusão 

social também é um fator extremamente importante para a ampliação da 

perspectiva de vida.

A menor exposição das pessoas com síndrome de Down a ambientes esti-

mulantes ao longo da vida está ligada à maior prevalência de demência. Para 

que elas tenham envelhecimento saudável a família pode contribuir incenti-

vando exercícios físicos e mentais, interações sociais que possam prevenir ou 

combater alterações que venham apresentar nessa fase da vida, pois o isola-

mento social é muito frequente, principalmente quando há perda de familiares.
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Pesquisas e estudos referentes ao  
envelhecimento precoce

Projeto Seneca – Catalunha, Espanha, de 2003 a 2008, estudo longitu-

dinal cujos principais objetivos foram avaliar as necessidades de serviço das 

pessoas com deficiência intelectual leve e moderada com mais de 40 anos. O 

estudo descreveu o perfil comportamental que pode acompanhar o processo 

de envelhecimento, além de apresentar propostas concretas para o aperfei-

çoamento de políticas públicas. Verificou que as pessoas com síndrome de 

Down envelhecem prematuramente (NOVELL et al., 2008); 

Universidade de Dublin – Irlanda – Estudo com o propósito de fazer uma 

avaliação nacional sobre o envelhecimento populacional. Na primeira etapa 

dessa pesquisa, foram revistos dados de 753 pessoas com deficiência intelec-

tual com idade superior a 40 anos, que correspondem a cerca de 9% da popu-

lação com deficiência intelectual desse país nessa faixa etária. 

Universidade de Roterdã – Holanda, realizou uma série de estudos 

sobre o envelhecimento das pessoas com deficiência intelectual, incluindo 

a fragilidade, termo utilizado na mensuração do declínio físico nessa fase 

da vida; nesse contexto, fragilidade significa um estado clínico de vulne-

rabilidade física aumentada resultante do declínio funcional e de reserva 

orgânica em vários sistemas fisiológicos no processo de envelhecimento. 

(EVENHUIS et al., 2012).

O envelhecimento prematuro na síndrome de Down foi relatado em diver-

sos estudos. Vários autores colocaram em evidência sinais de envelhecimento 

precoce nessa população, como menopausa precoce, alterações de pele e 

cabelo, deterioração visual e auditiva, maior risco de evolução para doença 

de Alzheimer, epilepsia, disfunção tireoidiana, diabetes, obesidade, apneia do 
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sono e alterações musculoesqueléticas. Indivíduos com síndrome de Down 

têm sobrevida menor também quando comparada a outras causas de defi-

ciência intelectual, especialmente mulheres. Os fatores descritos anterior-

mente provavelmente devem contribuir para a menor sobrevida. A causa de 

morte nos indivíduos adultos com síndrome de Down está relacionada prin-

cipalmente a doenças respiratórias, do tubo digestório e demência do tipo 

Alzheimer. (ESBENSEN, 2010; LOTT; HEAD, 2005).

APAE DE SÃO PAULO – GRUPO DE ESTUDOS sobre a Vida Adulta e o 

Envelhecimento das pessoa com deficiência intelectual constituído por várias 

organizações: A Alternativa Associação de Assistência ao Excepcional, APAE 

DE SÃO PAULO, Associação Carpe Diem, Associação de Pais Banespianos 

ENVELHECIMENTO
27



de Excepcionais (APABEX), Associação para o Desenvolvimento Integral do 

Down (ADID), Associação para Profissionalização Orientação e Integração do 

Excepcional (APOIE), Associação para Desenvolvimento, Educação e Recupe-

ração do Excepcional (ADERE), Associação para Valorização de Pessoas com 

Deficiência (AVAPE), Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar (CIAM)/Aldeia 

da Esperança e Grupo Chaverim, além de familiares de pessoa com deficiência 

intelectual (GUILHOTO et al., 2013). Com a finalidade de desenvolver estudos 

sobre a vida adulta e o envelhecimento dessas pessoas, esse trabalho teve 

como objetivo analisar o estado de saúde na idade adulta. A hipótese estu-

dada foi que indivíduos com deficiência intelectual apresentam condições de 

saúde piores do que indivíduos típicos da mesma idade. 

Conclusão
Foi verificado maior número de altera-

ções nos domínios físico, neurológico e psi-

quiátrico nos últimos 5 anos quando com-

parados a indivíduos controle da mesma 

faixa etária. Este estudo registrou modifi-

cações na saúde na vida adulta e no enve-

lhecimento da pessoa com deficiência inte-

lectual na Grande São Paulo. Os achados 

apontam para a presença de processos 

patológicos nessas pessoas na fase adulta 

de aspecto diferente da população sem 

deficiência intelectual, que por sua vez se 

tornam fatores de risco para um envelhe-

cimento atípico e mais precoce.

Medidas de 
prevenção e suporte 
de saúde são 
necessárias a fim 
de se minimizar o 
impacto individual 
e social do 
envelhecimento 
nas pessoas 
com deficiência 
intelectual.
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Violência contra pessoas com deficiência 
em processo de envelhecimento

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência impõem ao Estado e à 

sociedade tratarem da prevenção contra a exploração, a violência e o abuso 

de pessoas, tanto dentro como fora do lar. Dados do Programa Estadual de 

Prevenção e Combate à Violência contra Pessoas com Deficiência, da Secreta-

ria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São paulo dão conta 

que a vítima mais comum é a que tem algum tipo de deficiência física (42%), 

seguida por intelectual (19,1%), visual (15%), auditiva (12,6%) e múltipla (6,6%). 

Os crimes mais recorrentes são contra a pessoa (33,7%) e contra o patrimônio 

(31%), mas também há dados sobre violência doméstica (5%), ou crime contra 

a dignidade sexual (2%) (dados de 2014). 

Há necessidade de uma atuação com o 

objetivo de evitar e enfrentar as diversas mani-

festações de violência e outras violações de 

direitos sofridas pela pessoa com deficiência 

Intelectual e seus familiares. Importante ressal-

tar que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência impõe penalidade a quem pro-

move a violência com reclusão e multa. 

As pessoas com deficiência intelectual 

estão em condições mais suscetíveis à violên-

cia direta e indireta e à violação de seus direi-

tos - estando em um grupo de maior fragili-

dade devido a problemática comum no âmbito 

da elaboração de vivências e comunicação.  

“Muitos casos 
de violência 
contra pessoas 
com deficiência 
Intelectual não 
são relatados pela 
própria vítima, 
que por vezes não 
compreende a 
própria violação...”
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Muitos casos de violência contra pessoas com deficiência Intelectual não são 

relatados pela própria vítima, que por vezes não compreende a própria violação 

ou, se o faz subjetivamente, nem sempre consegue expressá-la de modo dis-

tinto e claro a um familiar ou responsável. 

Qualquer suspeita ou confirmação de maus-tratos à pessoa com deficiên-
cia, deve ser denunciada aos órgãos competentes como a Delegacia de Polí-
cia da Pessoa com Deficiência, Conselhos Tutelares, Disque 100, Disque 181 
(SP), Defensoria Pública e Ministério Público.

Vale destacar que a Política Nacional de Assistência Social – PNAS é pau-

tada nas necessidades das famílias e está disponível em todo o Brasil uma 

rede socioassistencial que abarca serviços voltados a “prevenção de riscos 

sociais e ao fortalecimento de vínculos familiares, bem como de serviços a 

famílias que já se encontram em situação de risco social”.  

Por risco social consideram-se as seguintes formas: 

 � violência  física, psicológica e negligencia; 

 � violência sexual (abuso e exploração  sexual); 

 � afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida  socioedu-

cativa ou medida de proteção; 

 � tráfico de pessoas;

 � situação de rua e mendicância;  

 � abandono;  

 � trabalho infantil;

 � discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou raça/etnia; 

 � outras formas de violação decorrentes  de discriminações/submissões a 

situações que provocam danos e agravos a sua condição  de vida  e os 

impedem de usufruir autonomia e bem estar. 
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As ações da Assistência Social são garantidas a todos que dela necessi-

tam, de acordo com o artigo 203 da Constituição Federal, porém, pessoas 

com deficiência são consideradas para Assistência Social público prioritário, 

de acordo com o artigo 2º da Lei Orgânica de Assistência Social.

Dessa  forma,  para  acessar  os serviços da 

Assistência Social deve-se procurar os Centros  

de  Referência da Assistência Social – CRAS do 

seu  bairro e se a família estiver em situação 

de risco social, procurar pelos Centros de Refe-

rência Especializados – CREAS. Nesses postos 

há técnicos especializados que farão um estudo 

social da família, orientando-as a participar dos 

serviços ofertados nesses espaços ou mesmo a 

encaminhamentos adequados.
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Guia completo: o envelhecimento com síndrome de down – INCLUO

Revista DI nº7 – www.apaesp.org.br – INSTITUTO APAE 

Violência contra a Pessoa com DI – http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/41/docs/

violencia_contra_a_pessoa_com_deficiencia.pdf

http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto13.pdf

http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,37-deficientes-sofrem-violencia-por-

-dia-no-estado-de-sp,1598510

http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2017/08/pessoas-com-deficiencia-tem-di-

ficuldade-de-terem-atendimento-em-delegacias (1)

Revista DI nº7 – Laura Maria de Figueiredo Ferreira Guilhoto, Maria Regina de Sousa 

Campos Leondarides, e outros 

Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência
Endereço: Rua Brigadeiro Tobias, 527, (próximo ao metrô Luz) – São Paulo/SP 

Tel.: (11) 3311.3380 / 3383

Atendimento: segunda à sexta-feira

Horário: 9h às 18h 

e-mail: violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br
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Ester Maria Cardoso Sequeira nasceu em 1962 e sempre frequentou 

escolas especializadas para pessoas com deficiência intelectual. Ela tem sín-

drome de Down e também apresenta quadro de microcefalia. Em setembro 

1976, aos 13 anos, iniciou frequência na APAE DE SÃO PAULO.

Em sua vida pregressa demonstra que sua família sempre lhe deu todos 

os cuidados necessários para que tivesse uma vida saudável e com qualidade. 

O ambiente familiar sempre foi afetivo e interessado.  Sua genitora faleceu em 

2008 e o genitor em 1998. Desde 2013 mora com a irmã Deolinda Sequeira de 

69 anos e o cunhado.  A irmã é tutora da Ester. É a caçula de três irmãs. 

A família é cuidadosa, carinhosa e protetora. Ester participa de todas as 

atividades propostas pelos familiares, tais como festas, viagens e idas fre-

quentes ao sitio da família. 

Em 2012 Ester apresentou sinais de 

declínio funcional, percebidos através de 

instabilidade de humor, agressividade, irri-

tação, chorosa e queixosa, discurso desco-

nexo, aumenta de manias – colecionismo, 

pequenos furtos, dificuldade de memória, 

confusão e desorganização de pensamento, 

engasgo, dores articulares. Em 2016 pas-

sou a usar “Exelon Patch” que é um medi-

camento utilizado no tratamento de distúr-

bios de memória e demência.

CASE ENVELHECIMENTO: ENVELHECENDO COM DIGNIDADE
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Comorbidades atuais: Alterações de humor e comportamento; hipoti-

reoidismo, artrite pubiana (osteoporose), obesidade, queda de cabelo, uso 

de medicação para Alzheimer, déficit auditivo bilateral com uso de prótese 

auditiva. Cirurgia de nódulo de tireoide em 02/2016. Alterações articulares 

nos ossos da mão. 

Ester está com 55 anos e se mantém na APAE DE SÃO PAULO no Departa-

mento de Apoio ao Envelhecimento desde 2002. Desde o episódio de declínio 

de 2012, Ester tem mantido sua funcionalidade. 

Conheça a história da primeira pessoa  
diagnosticada com autismo
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Você já parou para pensar em como viveram (e vivem) os primeiros autis-
tas diagnosticados? Dois jornalistas americanos resolveram falar sobre isso 
no livro In A Different Key: The Story of Autism (“Em um Tom Diferente: A 
História do Autismo”, ainda sem tradução para o português - http://www.
inadifferentkey.com/books/in-a-different-key-tr/in-a-different-key-hc). Um 
dos personagens da publicação é Donald Grey Triplett, o chamado “caso 1” do 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Do nascimento à internação

Donald Triplett nasceu em 1933, nos Estados Unidos. Seus pais logo perce-
beram que seu comportamento fugia dos padrões de uma criança da mesma 
idade: ele não correspondia aos sorrisos da mãe, nem demonstrava reação ao 
ouvir sua voz. Ao falar, muitas vezes o menino apenas repetia o que ouvia os 
outros dizerem. Quando seus pais levavam outras crianças para brincar com 
ele, o garoto não se interessava.

Apesar do comportamento diferente do filho, os pais nunca duvidaram da 
sua inteligência. Donald tinha uma memória surpreendente, que lhe permitia 
lembrar desde a ordem das miçangas colocadas aleatoriamente por seu pai 
em um cordão, até letras de canções que ouviu sua mãe cantar uma única 
vez — e cantou sozinho aos dois anos e 
meio de idade. Mas suas habilidades não 
impediram que em 1937 ele fosse inter-
nado por ordens médicas, com apenas 
3 anos de idade. Felizmente, a interna-
ção não durou muito. Os pais o visitavam 
todos os meses, até decidirem levá-lo de 
volta para casa, em 1938.
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O diagnóstico

Foi também em 1938 que Donald 

se consultou com o psiquiatra aus-

tríaco Leo Kanner, vindo a se tornar 

o “caso 1” entre as 11 crianças estu-

dadas pelo médico e diagnosticadas 

em uma nova condição ainda não 

relatada em livros, batizada na época 

de “autismo infantil”. Essas consultas 

foram o ponto de partida para Kan-

ner publicar um artigo pioneiro esta-

belecendo padrões para diagnóstico 

da sua descoberta.

Após as consultas com o psi-

quiatra, a família Triplett voltou para 

Forest, cidade onde o menino nasceu 

e vive até hoje, no estado do Mississi-

ppi. Aos 82 anos, Donald é um homem 

saudável e independente, que convive 

com amigos, dirige seu próprio carro e 

pratica golfe. Viajar também está entre 

seus hobbies: sozinho, ele já conhe-

ceu grande parte dos Estados Unidos 

e alguns outros países. Em resumo, 

Donald é um aposentado feliz — uma 

realidade bem diferente da que teria 

se tivesse continuado internado.
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Acolhimento fundamental

Os autores do livro acreditam 
que a família e os moradores da 
pequena Forest têm um grande 
crédito na vida que Donald leva. A 
mãe sempre estimulou a indepen-
dência do filho e tentou conectá-lo 
ao mundo à sua volta. O resultado 
desse esforço veio com a entrada 
de Donald em uma escola comum, 
durante a adolescência, e suas duas 
graduações em Francês e Matemá-
tica. E claro, graças à inteligência e 
capacidade de aprendizado dele.

O papel dos três mil habitantes de 
Forest na história de Donald foi perce-
bido pelos autores do livro durante a 
visita que fizeram à cidade para con-
versar com ele. Mais do que aceito, 
Donald Triplett era tratado com um 
cidadão comum e muito querido pela 
comunidade local, que o vê como um 
grande amigo.

É importante lembrar que Donald 
ainda tem autismo, mas aprendeu a 
viver com essa condição e a superar 
o poder que ela poderia ter de limi-
tar sua vida. Alguns comportamen-

tos característicos do espectro ainda 
persistem, mas nada que o impeça de 
ser uma companhia agradável para os 
amigos e um homem independente, 
de personalidade formada e feliz.

“O que a história de Donald 
sugere é que pais que escutam pela 
primeira vez que seu filho é autista 
devem entender que, com este diag-
nóstico, o destino nunca está definiti-
vamente traçado. Cada indivíduo tem 
uma capacidade própria de crescer e 
aprender, como Donald fez, mesmo 
que ele leve mais tempo para fazer 
certas coisas do que a maioria das 
pessoas”, dizem os autores do livro 
John Donvan e Caren Zucker. Concor-
damos totalmente.

“Pais que escutam 
pela primeira vez que 
seu filho é autista 
devem entender que, 
com este diagnóstico, 
o destino nunca está 
definitivamente traçado.”
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Deficiência Intelectual e Transtorno do 
Espectro Autista (TEA)

Diversos fatores podem ser causadores de deficiência intelectual: gené-
ticos, ambientais, multifatoriais e de causa desconhecida. Esses fatores são 
muito variáveis e podem ser subdivididos em pré-natais (durante a gestação 
até o início do trabalho de parto), os perinatais (ocorrem durante o trabalho 
de parto até o trigésimo dia de vida do recém-nascido) e os pós-natais (após 
o trigésimo dia do nascimento).

Os fatores genéticos respondem por cerca de 50% das causas de deficiên-
cia intelectual. A ocorrência da deficiência intelectual de causa desconhecida 
apresenta prevalência de 28% a 30% dos casos. Ações de prevenção podem, 
conforme estudos, evitar cerca de 30% a 40% dos casos de deficiência intelec-
tual. Com relação ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), não há causa única 
definida, mas sabe-se que fatores genéticos e ambientais podem influenciar. 

Transtorno do Espectro Autista é um termo que engloba um grupo de 
afecções do neurodesenvolvimento, cujas características envolvem altera-
ções qualitativas e quantitativas da comunicação, seja linguagem verbal e/
ou não verbal, da interação social e do comportamento caracteristicamente 
estereotipado, repetitivo e com gama restrita de interesses. 

SAÚDE
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No TEA, o nível de gravidade varia de pessoas que apresentam um qua-

dro leve, e com total independência e discretas dificuldades de adaptação, 

até aquelas pessoas que serão dependentes para as atividades de vida diária 

(AVDs), ao longo de toda a vida.

A atenção às pessoas com deficiência intelectual e TEA, preconizada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), está organizada em três níveis de atenção:

 � Atenção básica ou primária, 

 � Atenção especializada de média complexidade e 

 � Atenção especializada de alta complexidade. 

As ações desenvolvidas nestes níveis de atenção seguem a lógica ado-

tada por países desenvolvidos que buscam integrar a prevenção e o cui-

dado a saúde.

A organização da Rede de Cuidados às Pessoas com Deficiência está des-

crita na Portaria 793 do Ministério da Saúde, publicada em 24 de abril de 

2012. Pode-se definir uma Rede de Cuidados como um arranjo organizativo 

de vários pontos de atenção à saúde de diferentes complexidades, de forma 

que o paciente, os trabalhadores de saúde e os gestores do sistema, conhe-

çam o melhor caminho a ser indicado ou seguido pelo paciente.

Os arranjos organizativos podem variar dependendo da região de saúde e 

recursos disponíveis, mas invariavelmente começam na atenção básica pas-

sando depois pelos outros níveis do sistema dependendo das necessidades 

de saúde de cada paciente.

No caso especifico da deficiência intelectual e TEA a Rede de Cuidados 

abrange recursos de diferentes complexidades e outras áreas de conhe-

cimento como educação, assistência social, habitação, cultura, trabalho, 

entre outras.
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Deficiência Intelectual e TEA 
Rede de Cuidados no SUS

O primeiro nível de atenção à saúde do SUS é a Atenção Básica (AB). Neste 

nível os cuidados são prioritariamente ofertados nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) ou de Saúde da Família (USF). Na AB se concentram a maioria 

das ações de prevenção dos fatores ambientais e multifatoriais que podem 

levar a geração de crianças com Deficiência Intelectual.  

No Transtorno do Espectro Autista a identificação precoce dos sinais e dos sin-

tomas de risco para o desenvolvimento é fundamental, pois, quanto antes o tra-

tamento for iniciado, melhores são os resultados em termos de desenvolvimento 

cognitivo, linguagem e habilidades sociais. Os profissionais da atenção básica têm 

papel fundamental na identificação inicial dos sinais de risco para o TEA.

Atenção Básica 
Planejamento da Gravidez

Destaca-se o atendimento pré-concepcional para o casal com incentivo 

aos cuidados prévios de gravidez pela identificação de hábitos e exposição, 

avaliação nutricional, verificação de antecedentes familiares, pessoais e obs-

tétricos. 

O planejamento da gravidez com orientação às mulheres de grupos mais 

vulneráveis:

 � Mulheres com história de complicações em gestações anteriores ou alguma 

complicação clínica, diabetes, hipertensão, obesidade mórbida, entre outras;

 � Mulheres que fazem uso de álcool e drogas;
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 � Adolescentes 
 � Mulheres com idade acima de 35 anos;

As mulheres que estão nesses grupos e desejam engravidar devem buscar 
apoio e aconselhamento, quando estiverem com dúvidas, junto as Unidades 
Básicas de Saúde ou de Saúde da Família mais perto do seu local de residência.

Observação: Todos os municípios do Estado de São Paulo contam com 
UBS ou ESF. Na dúvida sobre qual unidade básica mais próxima do seu local 
de residência, ligue para a Secretaria Municipal de Saúde de seu município.

Pré-Natal

Toda mulher tem direito ao acompanhamento 
pré-natal gratuito pelo SUS, que inclui consul-
tas e exames e acompanhamento após o parto. 
O pré-natal é importante para garantir que a 
gestação aconteça nas melhores condições para 
a mulher e para o feto. O pré-natal é realizado na 
UBS ou USF e a mulher deve ser orientada a rea-
lizar no mínimo 07 consultas durante a gravidez. 
Quanto antes a mulher realizar a primeira con-
sulta de pré-natal mais cedo podem ser identifi-
cados e tratados problemas, de forma a proteger 
tanto o bebê quanto a própria gestante. 

Ações desenvolvidas pela equipe multidisciplinar da UBS ou USF:

 � Consulta médica para avaliação, anamnese, antecedentes familiares, iden-
tificação de doenças pré-existentes, solicitação de exames conforme pro-
tocolo ou de acordo com o caso; avaliação nutricional e situação vacinal; 

administração de ácido fólico;

Toda mulher 
tem direito ao 
acompanhamento 
pré-natal gratuito 
pelo SUS, que inclui 
consultas e exames 
e acompanhamento 
após o parto.
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 � É realizada a busca ativa da gestante que abandonou o pré-natal;

 � Gestante considerada de alto risco é encaminhada aos serviços de refe-
rência conforme rede de cuidados existente em sua região.

No pré-natal a gestante deverá ser orientada sobre como pode ocorrer a 
evolução do trabalho de parto, dilatação e contrações, o que significa a perda 
de sangue, muco ou liquido. A forma de comunicação com a gestante deve ser 
por mensagens simples e claras. Orientação sobre rotinas da assistência ao 
parto são importantes. 

Toda gestante tem direito a ser informada e vinculada à maternidade onde 
provavelmente realizará o parto.

Esquema de Vacinação para Gestante e Puérpera – 2017 – 
Secretaria Estadual de Saúde - Intervalo entre as Doses

Intervalo entre as Doses VACINA ESQUEMA 

PRIMEIRA VISITA dT2 
HEPATITE B 

PRIMEIRA DOSE 
PRIMEIRA DOSE 

2 MESES APÓS A PRIMEIRA 
VISITA 

dT 
HEPATITE B3 

SEGUNDA DOSE 
SEGUNDA DOSE 

4-6 MESES APÓS A PRIMEIRA 
VISITA 

dTpa4

HEPATITE B5

TERCEIRA DOSE 
TERCEIRA DOSE 

EM QUALQUER FASE DA GES-
TAÇÃO 

INFLUENZA6 UMA DOSE 

PUERPÉRIO INFLUENZA7 
SARAMPO, 
CAXUMBA, 
RUBÉOLA8 

UMA DOSE 
DOSE ÚNICA 

Fonte : CVE - Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac”
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Promoção do Nascimento Saudável

No parto e nascimento é importante identificar fatores de risco para defi-

ciência intelectual tais como: prematuridade, baixo peso, drogadição materna, 

processos infecciosos pré e pós-natais e síndromes genéticas. 

Nascer em um ambiente adequado, com 

recursos à disposição e assistido por uma 

equipe qualificada são fatores importan-

tes para se evitar complicações.  A atenção 

humanizada e qualificada à gestante e ao 

recém-nascido garante o respeito aos direi-

tos de mães e bebês a um parto e nasci-

mento seguros e confortáveis.

Imediatamente após o nascimento inicia-

-se uma importante fase de cuidados para 

o recém-nascido visando desenvolver ações 

secundárias de prevenção e realização de 

medidas terapêuticas para evitar o apare-

cimento e/ou desenvolvimento de doenças 

evitáveis e/ou detectáveis precocemente e 

deficiência intelectual.

Atenção ao Puerpério
Recomenda-se uma consulta na primeira semana após alta do recém-nas-

cido. A primeira consulta tem por objetivo:

 � Avaliar o estado da mãe e do recém-nascido

 � Orientar e apoiar para a amamentação

“Imediatamente 
após o nascimento 
inicia-se uma 
importante fase 
de cuidados para 
o recém-nascido 
visando desenvolver 
ações secundárias 
de prevenção 
e realização 
de medidas 
terapêuticas.”
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 � Orientar sobre cuidados básicos ao recém-nascido
 � Avaliar a interação da mãe com o recém-nascido
 � Identificar situação de risco
 � Orientar o planejamento familiar

Na primeira consulta a assistência ao recém-nascido inclui:

 � Observação da criança em geral: peso, postura, atividade espontânea, 
padrão respiratório, hidratação, exame físico completo;

 � Identificar o recém-nascido de risco conforme os critérios a seguir:

Critérios principais:

 � baixo peso ao nascer (<2.500g);
 � Recém-nascido que tenha ficado internado;
 � história de morte de criança < 5 anos na família;
 � Recém-nascido de mãe HIV positivo;

 � dois ou mais dos seguintes critérios associados: 
 - família residente em área de risco
 - RN de mãe adolescente (<16 anos)
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 � Recém-nascido de mãe analfabeta;

 � Recém-nascido de mãe com deficiência ou distúrbio psiquiátrico ou droga-
dição que impeça o cuidado com o recém-nascido ;

 � Recém-nascido de família sem fonte de renda;

 � Recém-nascido manifestadamente indesejado;

Triagem Neonatal TNN
A Triagem Neonatal (TNN) é uma estratégia preventiva em Saúde Pública, 

que possibilita a eliminação ou amortização das sequelas e diminuição da 

mortalidade infantil, associadas a cada uma das doenças que podem ser diag-

nosticadas de zero até trinta dias de vida, pelo Teste do Pezinho. 

A Portaria GM/MS 822, de 6/06/2001, instituiu no âmbito do SUS, o Pro-

grama Nacional de Triagem Neonatal – PNTN. A realização do teste do Pezi-

nho é o início de uma linha de cuidados que vai do diagnóstico até a termina-

lidade da vida dessas pessoas. Compreende a realização de triagem neonatal 

com a detecção dos casos suspeitos, confirmação diagnóstica, acompanha-

mento e tratamento dos casos identificados.

No estado de São Paulo existem 1.887 postos de coleta para realização do 

Teste do Pezinho. As tres doenças que podem causar deficiencia intelectual, 

triadas no teste do pezinho, são: 

1. Fenilcetonúria: é uma doença genética em que a criança não é capaz de 

metabolizar o aminoácido fenilalanina, existente em todas as formas de 

proteina da nossa alimentação. Com isso, a fenilalanina se acumula no 

sangue e em todos os tecidos. Esse excesso provoca danos graves e irre-

versíveis no sistema nervoso. 

2. Hipotireoidismo Congênito: é um disturbio causado pela produção 

deficiente de hormônios da tireóide, geralmente devido a um defeito 
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na formação da glândula ou a um problema bioquímico que ocorre na 

sinése dos hormônios tireoidianos. Esses hormônios são fundamentais 

para o adequado desenvolvimento do sistema nervoso.

3. Deficiência da biotinidase é uma doença metabólica na qual o organismo 

não consegue obter a vitamina biotina, presente em alimentos que com-

põem uma dieta normal. A falta da biotina pode desencadear diversos sin-

tomas na criança, entre eles atraso no desenvolvimento, convulsões, erup-

ções na pele, perda da audição, problemas de fala, entre muitos outros.

IMPORTANTE: Essas doenças são crônicas, congênitas, genéticas e incu-

ráveis a luz do conhecimento atual. O diagnóstico precoce, a terapêutica 

ideal e oportuna reverte a condição da deficiência intelectual. O SUS dis-

ponibiliza toda medicação necessária para o tratamento dessas doenças.

O diagnóstico 
precoce, a 
terapêutica ideal 
e oportuna reverte 
a condição 
da deficiência 
intelectual.
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Teste da Orelhinha: é um exame de triagem realizado por fonoaudiólogo 

para avaliar a audição do recém-nascido, utilizando equipamento que pro-

duz sons de fraca intensidade e recolhendo respostas. O teste pode ser feito 

ainda na maternidade ou, após alta hospitalar, em serviços especializados de 

referência. A mãe deve ser orientada a procurar esses serviços e muitas vezes 

essa consulta para a Rede de Cuidados Materno Infantil já é agendada pela 

regulação do município ou estado.

Teste do Olhinho: consiste na avaliação com oftalmoscópio direto nos 

olhos do recém-nascido, de forma simples e rápida, realizada pelo pediatra, 

ainda na sala de parto ou, no máximo, até a alta da maternidade. O exame 

permite que o médico identifique um reflexo avermelhado na pupila. Quando 

isso ocorre significa que o exame está normal. Se o exame estiver alterado, 

o bebê deverá ser avaliado pelo oftalmologista imediatamente. Quando são 

detectadas alterações na Triagem Neonatal o recém-nascido deve ser enca-

minhado para serviços de referência, onde devem receber os devidos acom-

panhamentos.

Projeto de Implantação da Política das Doenças Raras

Em 2014, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção 

Integral às Pessoas com Doenças Raras, que prevê o credenciamento de ser-

viços de Referência em Doenças Raras (DR). Esses serviços, além de realizar 

assistência deverão ser capazes de realizar os procedimentos diagnósticos 

em medicina biomolecular e genética. 

Na literatura científica são descritas entre 6000 a 8000 patologias dife-

rentes classificadas como doenças raras, sendo que 95% delas têm sua tera-

pêutica no modelo da Medicina Paliativa; 3% delas de tratamentos sintomá-

ticos, que retardam a evolução natural da doença, aumentam a sobrevida e 
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diminuem a morbidade e 2% dispõem de terapêutica específica, com possibi-

lidade de controle e estabilização da evolução da doença. 

Estimulação Precoce 

Estimulação Precoce é um termo que abrange uma variedade de estímu-
los para auxiliar o desenvolvimento motor e cognitivo de lactentes e crian-
ças. Pode ser definida como um programa de acompanhamento e tratamento 
multiprofissional para recém-nascidos de risco ou com alguma deficiência. A 
maior parte dos programas de estimulação precoce objetiva o atendimento 
de crianças de zero a três anos de idade, envolvendo tipicamente terapias tra-
dicionais como fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. 

Alterações de déficit motor e cognitivo são identificadas comumente na 
primeira infância, período que vai do nascimento até aproximadamente o 3º 
ano de vida. Neste período as crianças são acompanhadas nas unidades de 
saúde da Atenção Básica por equipes de saúde multiprofissionais responsá-
veis pelo encaminhamento a programas de estimulação precoce. 

Transtorno do Espectro Autista TEA

Toda literatura sobre o TEA coloca como fundamental a detecção precoce 
de sinais iniciais de transtornos de desenvolvimento em bebês que podem 
futuramente ser associados ao TEA e a necessidade do diagnóstico diferencial. 
Com isso, também é imprescindível intervenção precoce e estabelecimento de 
procedimentos a serem utilizados por equipe multiprofissional.

As etapas de desenvolvimento das crianças podem ser avaliadas nas visi-
tas regulares, na atenção primária, no 9º, 18º e 24º ou 30º mês de vida.   

Recomendações mais detalhadas sobre critérios e ferramentas para detec-
ção precoce podem ser consultadas no “Protocolo do estado de São Paulo de 
Diagnóstico, Tratamento e Encaminhamento de Pacientes com Transtornos 
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“O diagnóstico de 
TEA permanece 
essencialmente clínico 
e é feito a partir de 
observações da criança 
e entrevistas com 
pais e/ou cuidadores. 
O uso de escalas 
e instrumentos de 
triagem padronizados 
ajuda a identificar 
alterações específicas.”

do Espectro Autista (TEA)”. Diante da suspeita, o atendimento sai da aten-
ção primária para a atenção especializada, incluindo equipe multidisciplinar 
e multiprofissional, atualmente disponíveis em centros de referência espe-
cializados, hospitais universitários e em particular nas APAEs presentes nos 
municípios conveniados.

TEA Identificação de Sinais

O diagnóstico de TEA permanece essencialmente clínico e é feito a partir 

de observações da criança e entrevistas com pais e/ou cuidadores. O uso de 

escalas e instrumentos de triagem padronizados ajuda a identificar alterações 

específicas, e são importantes para o rastreamento e a triagem de casos sus-

peitos, mas não essenciais para a avaliação e classificação da patologia.
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Na tabela abaixo estão descritos os marcos mais importantes para a avaliação 

dos sinais e sintomas de risco para o TEA, em ordem cronológica.

Tabela 1 – Sinais e sintomas de risco para o TEA.

Idade Desenvolvimento esperado Sinais de alerta

2 meses 

 � Criança fixa o olhar;
 � Reage ao som;
 � Bebê se aconchega no colo dos 

pais e troca olhares (mamadas e 
trocas de fralda);

4 meses 

 � Emite sons;
 � Mostra interesse em olhar rosto 

de pessoas, respondendo com 
sorriso, vocalização ou choro;

 � Retribui sorriso;

6 meses 

 � Sorri muito ao brincar com pessoas;
 � Localiza sons;
 � Acompanha objetos com olhar;

 � Não tem sorrisos e expres-
sões alegres;

9 meses 

 � Sorri e ri enquanto olha para as 
pessoas;

 � Interage com sorrisos, feições 
amorosas e outras expressões;

 � Brinca de esconde-achou;
 � Duplica sílabas;

 � Não responde às tentati-
vas de interação feita pelos 
outros quando estes sorriem 
fazem caretas ou sons;

 � Não busca interação emitindo 
sons, caretas ou sorrisos;

12 meses 

 � Imita gestos como dar tchau e 
bater palmas;

 � Responde ao chamado do nome;
 � Faz sons como se fosse conversa 

com ela mesma;

 � Não balbucia ou se expressa 
como bebê;

 � Não responde ao seu nome 
quando chamado;

 � Não aponta para coisas no 
intuito de compartilhar atenção;

 � Não segue com olhar gesto 
que outros lhe fazem;
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15 meses 

 � Troca com as pessoas muitos 
sorrisos, sons e gestos em uma 
sequência;

 � Executa gestos a pedido;

 � Fala uma palavra;

 � Não fala palavras que não 
sejam mama, papa, nome de 
membros da família;

18 meses 

 � Fala no mínimo 3 palavras;

 � Reconhece claramente pes-
soas e partes do corpo quando 
nomeados;

 � Faz brincadeiras simples de faz 
de conta;

 � Não fala palavras 

 � Não expressa o que quer;

24 meses

 � Brinca de faz de conta;

 � Forma frase de duas palavras com 
sentido que não seja repetição;

 � Gosta de estar com crianças da 
mesma idade e tem interesse 
em brincar conjuntamente;

 � Procura por objetos familiares 
que estão fora do campo de 
visão quando perguntado;

 � Não fala frase com duas pala-
vras que não sejam repetição;

36 meses 

 � Brincadeira simbólica com inter-
pretação de personagens;

 � Brinca com crianças da mesma 
idade expressando preferências;

 � Encadeia pensamento e ação 
nas brincadeiras (ex.: estou com 
sono, vou dormir);

 � Responde a perguntas simples 
como “onde”, “o que”;

 � Falam sobre interesses e senti-
mentos;

 � Entendem tempo passado e futuro;

 � Não busca ou evita quando 
procurado - interação com 
outras crianças;
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Sou Leonilda Freitas, mãe do Murilo (17 anos), no seu nascimento quando 
foi diagnosticada a síndrome de Down fui acolhida por “pais apoio” do Programa 
Momento da Notícia, da APAE DE SÃO PAULO, que me orientaram naquele 
momento sobre como agir, trazendo um pouco de tranquilidade e suporte. Após 
6 anos do seu nascimento entrei para esse programa, onde atuo há 11 anos.

No ano de 2007 realizei um acolhimento em uma maternidade que me 
marcou muito. A enfermeira me disse:

 - A mãe está se recusando a amamentar e a tocar no bebê, e o pai em 
meio disso só quer confortar a mãe.

Antes do encontro o pai me contatou pelo telefone, relatando que era o 
primeiro filho e neto de ambas famílias, que o bebê tinha complicações car-
díacas. Ele me pediu para que não abordasse, durante o atendimento, sobre 
o assunto da cardiopatia com a mãe, pois ela já estava muito abatida com o 
diagnóstico da deficiência.

DEPOIMENTO – MOMENTO DA NOTÍCIA
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Chegando ao hospital, todos os familiares estiveram presentes no 
momento da notícia. Por ser o primeiro neto, eram muitas as expectativas. A 
avó materna me abraçou e disse baixinho:

 - Você veio trazer luz para nós, por favor!

A mãe chegou depois com certa dificuldade por conta da cesariana, ela 
estava com olhar de quem estava se perguntando o “porquê”?

No decorrer do acolhimento, o pai, os tios e uma das avós me faziam mui-
tas perguntas. Relatei minha experiência, da importância da estimulação e de 
acreditar que o nosso filho com deficiência é capaz de desenvolver aptidões, 
a importância de não fazer por ele ou seja a não superproteção, o quanto as 
terapias são de suma importância e por fim o quanto eles como pais também 
vão se desenvolvendo nessa trajetória. Bom, quando terminamos eu estava 
me despedindo, eis que vem aquele pai com 
um sorriso que não cabia. Ele chorava de 
emoção e me pediu para que eu o acompa-
nhasse, ele queria que eu visse uma coisa. 
Me levou para o quarto, ao chegar lá a mãe 
estava amamentando e acariciando o bebê. 
Então ela me olhou e sorriu, e me pediu um 
abraço e disse:

 - Olha, eu estava sem chão. Eu descobri 
que tinha uma filha e que ela precisa 
muito de uma mãe que acredite nela!

Hoje sendo “mãe apoio” sou muito grata a 
este programa, que me acolheu quando meu 
filho Murilo com síndrome de Down nasceu 
e hoje tenho o prazer de ajudar outros pais.

Leonilda Freitas, mãe apoio e membro do  
Comitê de Familiares da APAE DE SÃO PAULO

“No decorrer do 
acolhimento, o pai, os 
tios e uma das avós 
me faziam muitas 
perguntas. Relatei 
minha experiência, 
da importância da 
estimulação e de 
acreditar que o nosso 
filho com deficiência é 
capaz de desenvolver 
aptidões.”
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Direito à inclusão no ensino regular e conceito 
de atendimento educacional especializado do 
ensino básico ao superior

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo desenvolve a política 
educacional que visa promover o atendimento escolar de qualidade a todos os 
alunos, contemplando a inclusão dos estudantes com deficiência, Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades ou Superdotação, público-alvo 
da Educação Especial, coerente com o disposto em legislações específicas, em 
especial a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

Esta Política tem como objetivo garantir o acesso dos alunos ao ensino 
regular com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais ele-
vados de ensino, oferecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
formar professores para a inclusão e para o AEE e promover acessibilidade 
arquitetônica e nos mobiliários das escolas, comunicações e informação, esti-
mular a participação da família e da comunidade bem como promover a arti-
culação intersetorial na implementação das políticas públicas educacionais.

O AEE é um serviço da Educação Especial que identifica, elabora e orga-
niza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

EDUCAÇÃO
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para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades 
específicas. É importante destacar que o AEE complementa e/ou suple-
menta a formação do aluno com vistas à autonomia e independência na 
escola e fora dela, e não substitui o ensino regular. O aluno precisa ser aten-
dido nas suas especificidades, a fim de participar ativamente do ensino 
comum, assim como os demais alunos. 

Compete ao AEE apoiar o desenvolvi-
mento do aluno com deficiência intelectual 
e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), 
oferecer tecnologia assistiva (TA), adequar 
e produzir materiais didáticos e pedagógi-
cos, tendo em vista as necessidades espe-
cíficas dos alunos.

O AEE não é ensino particular, nem 
reforço escolar e deve estar articulado com 
a proposta da escola comum, embora suas 
atividades se diferenciem das realizadas 
em salas de aula. Constitui oferta obrigató-
ria dos sistemas de ensino, embora partici-
par do AEE seja uma decisão do aluno e/ou 
de seus pais ou responsáveis. 

“Cabe ressaltar 
que a Educação 
Especial é uma 
modalidade 
de ensino que 
perpassa todos 
os níveis e etapas 
da educação 
básica ao ensino 
superior.”
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Recursos pedagógicos para o acesso  
ao aprendizado

Baseando-se na Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE) conta com 

estruturas física com acessibilidade e humana (profissionais capacitados), a 

fim de garantir a inclusão dos alunos com deficiência intelectual e TEA dentro 

da rede regular de Ensino. 

Para tal, cabe a SEE oferecer condições 

pedagógicas adequadas ao aluno com defi-

ciência, a fim de que se tenham oportunidades 

igualitárias. Para tanto, pode ser necessário 

adaptar material e os tempos de aprendiza-

gem, conforme suas características, asseguran-

do-lhe condições adequadas de aprendizagem.

Aos alunos com Deficiência Intelectual e 

TEA estão assegurados o direito à educação 

e o atendimento educacional especializado 

ofertado pela Rede Estadual de Ensino, con-

forme Resolução nº 61, de 11 de novembro de 

2014 (São Paulo).

O Atendimento Educacional Especializado 

– AEE se dá, por meio de:

 � Sala de Recursos definida como ambiente dotado de equipamentos, mobi-

liários e materiais didáticos, com vistas ao desenvolvimento de habilida-

des gerais e/ou específicas, mediante ações de apoio, complementação 

pedagógica, na seguinte conformidade:

Aos alunos com 
Deficiência 
Intelectual e TEA 
estão assegurados 
o direito à educação 
e o atendimento 
educacional 
especializado 
ofertado pela Rede 
Estadual de Ensino
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 - turmas de até cinco alunos da própria escola e/ou oriundos de diferen-
tes escolas ou rede pública de ensino definido de acordo com a neces-
sidade do atendimento; 

 - Até dez aulas para cada turma com professor especializado;

 - cada turma poderá contar com até 3 aulas de complementação, desti-
nadas às avaliações pedagógicas e apoio ao professor da classe regular;

 - Atendimento em período diverso à frequência do estudante em classe/
aula comum do ensino regular (contraturno).

 � Serviço de itinerância (deslocamento de professor especializado até a uni-
dade escolar de origem do aluno) será oferecido na impossibilidade ou 
ausência da sala de recursos, isto é, na ausência de espaço físico adequado 
para a instalação de Sala de Recursos na Unidade Escolar e/ou compro-
vada inexistência de Sala de Recursos em 
escola próxima. O aluno para receber o aten-
dimento sob forma de Sala de Recursos ou 
itinerância, é condição que o mesmo esteja 
matriculado no ensino regular comum.

 � Classe Regida por Professor Especializado 
(CRPE) é oferecida pela Secretaria da Edu-
cação e utilizada pelos educandos que 
necessitam de apoio permanente-pervasivo 
com Deficiência Intelectual ou deficiência 
múltipla associada a Deficiência Intelectual 
e de apoio substancial ou muito substan-
cial com Transtorno do Espectro Autista, 
ou Deficiência Múltipla associada ao Trans-
torno do Espectro Autista, que não pude-
rem ser beneficiados pela inclusão em clas-
ses comuns do ensino regular.
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Define-se por Classe Regida por Professor Especializado (CRPE) o tipo de 
atendimento educacional que substitui o ensino regular comum, do primeiro ao 
quinto ano do Ensino Fundamental I, transitório e com caráter de excepcionali-
dade, observada a necessidade de documentação devidamente fundamentada 
e comprovada em avaliação resultante de equipe multiprofissional, sempre que 
esgotados os recursos pedagógicos necessários para permanência deste estu-
dante em classe comum. A constituição dessa classe (CRPE) deve ser com até 6 
(seis) alunos educandos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com 
Deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual 
e de apoio substancial ou muito substancial com Transtorno do Espectro Autista, 
ou Deficiência Múltipla associada ao Transtorno do Espectro Autista, que não 
puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

Para os alunos que estão matriculados em CRPE, o professor deverá rea-
lizar o currículo funcional natural1, com o objetivo de diminuir as respostas 
adaptativas e os comportamentos que tornam as crianças menos integradas. 
Esse currículo é desenvolvido para que as crianças aprendam habilidades que 
as ajudem a adaptar-se o máximo possível aos seus ambientes. 

 � Outro tipo de atendimento educacional, além da CRPE, disponibilizado 
pela Secretaria da Educação, para atender os alunos que necessitam de 
apoio permanente-pervasivo com Deficiên-
cia Intelectual ou deficiência múltipla asso-
ciada a Deficiência Intelectual e de apoio 

substancial ou muito substancial com Trans-

torno do Espectro Autista, ou Deficiência 

1. Denominado Currículo Funcional por desenvolver 
habilidades funcionais (que tem funções, que são 
úteis) para o indivíduo em seu ambiente, ou seja, 
“tornar o ambiente mais independente  e produtivo 
e também mais aceito socialmente.” (Leblanc, 1992).
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Múltipla associada ao Transtorno do Espectro Autista, que não pude-

rem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular 

são as escolas especializadas. Nessas escolas, que passam por rigoroso 

processo de análise pela SEE, também há a necessidade de professores 

especializados.

A Secretaria de Estado da Educação oferece ainda:

 � Transporte Escolar aos alunos com deficiência (Resolução SE –27/2011);

 � Cursos de Atualização descentralizados nas 91 Diretorias Regionais de 

Ensino, nos moldes da Resolução SE nº 58/11, e formação continuada dos 

profissionais da rede estadual, por meio do Programa de Formação Conti-

nuada de Educadores de acordo com preceitos da educação inclusiva, com 

orientações técnicas presenciais, e à distância, pela Rede do Saber, que pos-

sibilita a realização de teleconferências e videoconferências, atividades com 

alto nível de interação com os profissionais e oferta de Cursos de Atualização

 � Supervisor de Ensino e Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico, 

ambos atuando dentro das 91 Diretorias de Ensino e Equipe multidiscipli-

nar que apoiam, acompanham e implementam ações como: avaliação dos 

serviços de apoio pedagógico; encaminhamentos e orientações à família e 

à comunidade de forma geral por meio de aten-

dimento telefônico ou presencial, de acordo 

com a necessidade do caso;

 � Profissional de apoio escolar, cujas atribui-

ções estão em conformidade com o que 

preconiza o MEC, voltado aos cuidados em 

higiene, locomoção e alimentação. Este pro-

fissional também pode estar presente na 

sala de aula auxiliando o aluno em questões 

de organização do material escolar. 
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Ressalta-se que a Lei 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão, em seu 
Artigo 28, Incisos XI e XVII faz referência a “profissional de apoio escolar”, con-
forme segue:

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

XI – formação e disponibilização de professores para o atendi-
mento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da 
Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

(...)

XVII – oferta de profissionais de apoio escolar”.

Desse modo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem imple-
mentado uma política de respeito aos direitos fundamentais de seus alunos, 
assegurando uma Educação Inclusiva que acolhe todos os cidadãos do Estado 
de São Paulo que buscam as escolas de sua rede de ensino.
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Desenvolvimento pessoal com incentivo,  
amor e inclusão escolar

Kerolyn, nasceu de 8 meses e meio e não conseguia mamar no peito. Logo 

após o nascimento, notei que havia algo diferente por conta da dificuldade 

em mamar, ela não tinha sucção, não pegava peso, não se alimentava. Tossia 

muito desde o nascimento, ficando até roxa. As mãozinhas não ficavam aber-

tas, como a mão das demais crianças. Ela não pegava nenhum objeto com 

as mãos, não acontecia aquela transformação de mudança como é igual nos 

outros bebês. Não conseguia sentar.

DEPOIMENTO EDUCAÇÃO
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Com 2 meses, começamos a investigar e percebemos que havia algo 

errado na questão cardíaca: drenagem anômala de veias pulmonares, e sopro 

no coração. Foi então, que passamos contar com acompanhamento médico, 

sem realização de intervenção cirúrgica, por ser muito nova.

Aproximadamente com 5 meses, ela iniciou tratamento com neuropedia-

tra, e com 6 meses teve a primeira convulsão, iniciando tratamento medica-

mentoso. Também teve infecção urinária, por conta da baixa imunidade.

Conforme o tempo foi passando, o neuropediatra nos informou que, além 

das questões físicas, ela provavelmente também apresentava uma síndrome 

genética, tanto que a encaminhou ao geneticista com 1 ano de idade.

Ela está com 11 anos e até hoje ainda não foi definida a síndrome dela. 

Entretanto, foi feito um exame genético aqui no Brasil, que foi encaminhado 

para os Estados Unidos para análise.

Inicialmente, a neuropediatra con-

tinuou investigando os exames da 

Kerolyn, tanto que com aproximada-

mente 3 anos, a encaminhou à APAE, 

para ser atendida no ambulatório. A 

médica forneceu um laudo atestando a 

deficiência intelectual. Quando a neuro 

me deu essa notícia eu já estava pre-

parada, porque o mais difícil foram os 

primeiros anos de vida. 

Na época, A APAE me orientou a 

procurar uma escola da prefeitura para 

“A médica forneceu 
um laudo atestando a 
deficiência intelectual. 
Quando a neuro me 
deu essa notícia eu 
já estava preparada, 
porque o mais difícil 
foram os primeiros 
anos de vida.”
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matriculá-la. Ela estava com 5 anos e, na prefeitura, estudou até os 10 anos de 

idade, até o 5º ano, onde contava com cuidador da escola. Eu já tinha conhe-

cimento de que a partir do 6º ano, ela iria para a Rede Estadual, para a qual 

automaticamente foi encaminhada, no início de 2017. No final do ano passado, 

em 2016, fui a uma escola estadual para efetivar a matricula: quis saber da 

disponibilidade de ter um cuidador disponível, por ter tido esse profissional 

na rede municipal.

A escola indicou que eu procurasse a Diretoria de Ensino (DE), em 2017. 

Fui muito bem recebida pela equipe de educação especial da DE. Meu maior 

medo era que minha filha ficasse na escola sem o cuidador. A DE esclareceu 

que para ter disponível seria necessário que ela passasse por avaliação mul-

tidisciplinar a fim de verificar a necessidade desse profissional. A partir da 

avaliação, a DE o concedeu, embora tenha demorado um pouco até viabilizar 

a presença dele na escola. No início, passei as informações mais importan-

tes para o cuidador, mas ficava preocupada porque a escola tem uma escada 

e como a cuidadora atende também outra criança com deficiência, tinha 

medo que minha filha se acidentaria na escadaria. Mas a escola me confortou 

quanto a esse meu medo, porque os professores foram orientados a tomar 

cuidado com a escada. 

Minha filha teve muita melhora na comunicação e no aspecto social; ela rea-

liza todas as atividades solicitadas pelos professores. Estou muito grata pelas 

pessoas que me cercam. A equipe da DE está sendo participativa e humana. 

Edna dos Reis Nascimento Silva,  
mãe da aluna Kerolyn Reis, 11 anos. 
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Desenvolvimento pessoal: da vida escolar para a vida 
profissional

José Francisco Florence Lelot, com 31 anos, 
sempre estudou em escola de ensino regular, tendo 
iniciado sua vida escolar em 1989, aos 3 anos, em 
escola particular, foi alfabetizado por volta dos 8 
anos de idade e cursou todo o Ensino Fundamental.

Ele sempre gostou bastante de frequentar a 
escola. Por mérito próprio sempre se incluiu, indo 
todos os dias às aulas com prazer e alegria e detes-
tava faltar.

Ia à casa dos amigos quando pequeno, trazia 
amigos para almoçar e brincar, no Ensino Médio já 
foi diferente, os amigos não moravam no bairro, 
ele começou a trabalhar, não fez amizades fora da 
escola. Em termos pedagógicos acreditamos que 
aprendeu o que foi possível, mas no Ensino Funda-

mental teve até aulas de computação, muito uteis para o resto da vida, o que 
gosta muito e usa bem, com bastante facilidade

O método Montessori é muito diferente do ensino tradicional utilizado no 
Ensino Médio, assim atividades como lição de casa, provas, etc, que não eram 
utilizadas na outra escola deixou-o um pouco confuso no início, mas aos pou-
cos se adaptou e seguiu. 

Não quis fazer faculdade, pois percebeu que estudar e trabalhar era algo 
muito puxado! De qualquer modo atualmente trabalha em período integral, 8 
horas por dia, o que inviabiliza continuar a vida acadêmica.

Idely Regina Florence Lelot,  
mãe do José Francisco.
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Conceito de Cultura para Pessoas  
com Deficiência

Pensar em cultura é fazer referência ao 

conjunto das artes, expressões e tradições 

dos povos, todo o legado das civilizações, bem 

como da manifestação humana do tempo pre-

sente, representado por bens e riquezas mate-

riais e imateriais, serviços e produtos, os quais 

nos permitem a apropriação de conteúdo, 

como fonte de entretenimento e lazer.

O que muitos não sabem é que a cultura 

faz parte dos direitos humanos e, como tal, 

toda e qualquer pessoa humana é titular do 

direito de acesso à cultura, mas para as pessoas com deficiência, não é sufi-

ciente ter o acesso à cultura como direito. Este, embora inquestionável por ser 

universal, somente se efetiva na medida em que os recursos de acessibilidade 

estão disponíveis em cada momento de contato com os espaços, bens, servi-

ços e produtos culturais. (ENSP, 2009)

CULTURA

“O que muitos 
não sabem é 
que a cultura faz 
parte dos direitos 
humanos e, como 
tal, toda e qualquer 
pessoa humana é 
titular do direito de 
acesso à cultura”
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Tomando a definição de Cultura, segundo a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, que fala da ligação entre a cultura e as pessoas com 
deficiência, essas devem ter acesso, em formatos acessíveis, aos bens culturais; 
a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais, a locais 
que ofereçam serviços ou eventos culturais como teatros, museus, cinemas, 
bibliotecas e serviços, pontos turísticos, bem como, tanto quanto possível, ter 
acesso a monumentos e locais de importância cultural nacional.

Diz ainda que os Estados Partes devem tomar medidas apropriadas para 
que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de desenvolver e uti-
lizar seu potencial criativo, artístico e intelectual, não somente em benefício 
próprio, mas também para o enriquecimento da sociedade. Assim as pessoas 
com deficiência farão jus, em igualdade de oportunidades com as demais pes-
soas, a que sua identidade cultural e linguística específica seja reconhecida e 
respeitada, como a língua de sinais e a cultura surda. 

Direito à inclusão cultural
A construção de políticas públicas para a cultura, deve considerar a sua 

dimensão cidadã e se dá na promoção da acessibilidade a equipamentos, 
eventos e obras culturais (acessibilidade física e comunicacional) nas dife-
rentes linguagens artísticas, que permita usufruir dessas manifestações, ofe-
recendo mais acesso a acervos, exposições, livros, filmes e espetáculos, por 
meio de recursos e formatos específicos para acessar o conteúdo cultural pro-
posto (audiodescrição, legendas, Libras, Braille, impressão ampliada, leitura 
fácil, entre outros, proporcionando, por essas experiências, novos horizon-
tes que muito contribuem com o desenvolvimento da pessoa com deficiência 
intelectual em vários aspectos: motor, linguagem, social, afetivo, adaptativo e 
também cognitivo, além de dar autonomia aos indivíduos em respeito à sua 
diversidade, garantindo que reúnam condições de participar de forma mais 
efetiva da sociedade.
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O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, numa ação conjunta com a Secretaria da Cultura, por 
sua Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias, tem criado importantes pro-
gramas e adotado medidas e procedimentos que garantam a acessibilidade 
comunicacional em seus equipamentos culturais, treinando seus técnicos e 
agentes culturais. De acordo com essa orientação, a Secretaria de Estado da 
Cultura criou o Selo de Acessibilidade Comu-
nicacional que é resultado de um conjunto de 
ações afirmativas adotadas por ela, com vis-
tas à plena participação de pessoas com defi-
ciência em todos os espaços, equipamentos e 
produtos culturais fomentados, produzidos e 
difundidos no Estado de São Paulo. 

A ideia do selo surgiu de uma parce-
ria firmada entre as Secretarias de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da 
Cultura, em 2013, e a partir deste momento 
foram adotadas uma série de ações para 
garantir a acessibilidade comunicacional em 
espetáculos dos teatros Sérgio Cardoso e São 
Pedro, bem como os Programas Ópera Curta 
e São Paulo Companhia de Dança.

O selo será conferido ao espaço cultural que 
disponibilizar recursos como audiodescrição, 
legendagem e LIBRAS, garantindo ampla aces-
sibilidade comunicacional em uma ou mais apresentações. Assim, a acessibilidade 
deve derrubar as barreiras do estranhamento, do não saber como lidar, do pre-
conceito. Deve possibilitar com que a pessoa consiga executar tarefas, usufruir 
ou ter o máximo de aproximação com a obra de arte. Assim, se consegue o mais 
importante: incluir, pensando em um mundo para todo mundo, para todos em 
geral, e não apenas para um grupo específico da população, sem etcéteras.

“O selo será 
conferido ao 
espaço cultural 
que disponibilizar 
recursos como 
audiodescrição, 
legendagem 
e LIBRAS, 
garantindo ampla 
acessibilidade 
comunicacional 
em uma ou mais 
apresentações.”
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Destacamos também que os museus estaduais trabalham com acessibili-
dade há anos por meio do PEPE – Programa Educativo para Públicos Espe-
ciais, para pessoas com deficiências sensorial, física e intelectual desfrutarem 
da arte, mediante estímulos lúdicos e multisensoriais, por exemplo.

Equipamentos culturais como: Pinacoteca, Museus da Resistência, Cata-
vento, Afro Brasil, da Diversidade Sexual, do Café, de Arte Sacra, do Futebol, 
Índia Vanuíre e Casa Portinari tem visitas guiadas com monitores capacita-
dos para atender a todos, além de oferecer recursos como maquetes táteis e 
materiais multisensoriais, dentre outros, como: Projeto Guri, Escola de Música 
do Estado de São Paulo Tom Jobim (EMESP), Conservatório de Tatuí, SP Escola 
de Teatro, Oficinas Culturais e Fábricas de Cultura.

A essas iniciativas se somam outras importantes ações como campanhas, 
oficinas de inclusão, mostras, seminários sobre cultura e acessibilidade, dis-
tribuição de equipamentos de alta tecnologia para acessibilidade de biblio-
tecas paulistas e recentemente a apresentação de concertos da Orquestra 
Sinfônica do Estado De São Paulo (Osesp) na Sala São Paulo que contam com 
recursos de acessibilidade.
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Ao longo dos últimos anos, diversos marcos legais foram construídos para a 

regulamentação dos direitos das pessoas com deficiência na sociedade brasileira.

Certamente esses referenciais normativos representam um enorme 

avanço para a efetivação dos direitos deste grupo, historicamente margina-

lizado e discriminado, mas a sua implementação ainda é um grande desafio 

para o poder público e para a sociedade, o que demanda ampla mobilização 

dos agentes públicos, participação e controle social.

Nesta seção, encontraremos as principais leis, decretos e convenções relacio-

nados aos direitos das pessoas com deficiência. Este material está dividido con-

forme os temas sobre os quais versa cada uma das regulamentações existentes.

Direitos das Pessoas com Deficiência

Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas  
com Deficiência

O Brasil avançou muito nos últimos anos para ampliar os direitos das pes-

soas com deficiência. Em 2008, ratificou com status de emenda constitucional 

a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pelas 

LEGISLAÇÃO
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Nações Unidas, e seu Protocolo Facultativo, utilizando pela primeira vez o §3º 

do artigo 5º do texto Constitucional. 

Na prática, é como se Constituição Federal tivesse um capítulo inteiro 

dedicado às pessoas com deficiência. Foi o primeiro tratado internacional 

recepcionado pelo nosso país nessa condição.

A Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência é um tratado internacional que foi ratificado pelo 

país em 2008.

Trata-se de um documento histórico para os brasileiros por ter sido a 

primeira vez que um tratado de direitos humanos foi votado no Congresso 

Nacional.

Com a aprovação em 2004 da Emenda Constitucional nº 45 (EC 45), os 

tratados e a convenções de direitos humanos aprovados conforme as regras 

do § 3 do Artigo 5º da Constituição Federal adquirem status de texto constitu-

cional, ainda que não o integrem formalmente.

Em suma, todos os preceitos formulados na ONU acerca dos direitos das 

pessoas com deficiência estão automaticamente integrados à nossa Lei. Dentre 

eles destaca-se o seguinte trecho: “(…). Promover, proteger e assegurar o exercí-

cio pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade 

inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em intera-

ção com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”.

Neste tratado, destacam-se os seguintes artigos:

70
LEGISLAÇÃO



 Artigo 2º - Definições

Tal Artigo define, conforme o entendimento de todos os países signatários 

do Tratado, o que são: Comunicação, Língua (equiparando as línguas falada 

e de sinais), Discriminação por Motivo de Deficiência, Adaptação Razoável e 

Desenho Universal.

 Artigo 9º - Acessibilidade

Este Artigo expõe o compromisso dos estados nacionais em prover as 

condições necessárias (acessibilidade) para que uma sociedade verdadeira-

mente inclusiva torne-se realidade.

Logo na introdução deste capítulo, lê-se um trecho que resume bem esta 

obrigação: “Os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegu-

rar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunica-

ção, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem 

como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, 

tanto na zona urbana como na rural (…).”

 Artigo 30 - Cultura e Lazer

Este artigo evidencia a importância da acessibilidade na cultura como con-

dição necessária para a construção da uma realidade inclusiva. Cabem des-

taque aos seguintes trechos: “Os Estados Partes reconhecem o direito das 

pessoas com deficiência de participar na vida cultural, em igualdade de opor-

tunidades com as demais pessoas“, sendo que, neste trecho, o texto especifica 

tudo o que é preciso para que isso se verifique.
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Evidencia ainda o seguinte parágrafo. “Os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de 

desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual, não somente 

em benefício próprio, mas também para o enriquecimento da sociedade”.

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – 
Lei nº 13.146/2015

Com base no tratado da ONU,  foi criada a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), 

que nasceu como Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2003. Foram 15 anos 

de tramitação no Congresso Nacional até se tornar lei em 6 de julho de 2015.

A LBI é resultado de uma construção coletiva e avançou, entre outros pon-

tos, ao ampliar a punição para quem desrespeita os direitos desse segmento 

da população, ao mudar a avaliação de pessoas com deficiência que reivin-

dicam benefícios e direitos sociais e ao proibir atos discriminatórios, como 

cobrar mensalidade mais cara de alunos com deficiência ou discriminá-las em 

planos de saúde. 

A Lei Brasileira de Inclusão entrou em vigor em 03 de janeiro de 2016, mas 

ainda precisa de regulamentação em vários pontos, entre eles o que trata do 

auxílio-inclusão.

Lei de Cotas – 8213/1991

A chamada Lei de Cotas não cria privilégios, mas corrige possíveis des-

vantagens, visando equiparar oportunidades. Este foi um marco importante, 

desde 1991, que vem aos poucos mudando o cenário da inclusão profissio-

nal das pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, elas representam 24,5% da 

população brasileira, contabilizando mais de 45 milhões de pessoas.
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Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), de 2015, apon-

tam 48 milhões de trabalhadores formais no Brasil. Deste total de trabalha-

dores, 403 mil são pessoas com deficiência, o que representa um avanço de 

mais de 5% em relação ao ano anterior. Embora os números sejam positivos 

se comparados com o aumento de desempregados no país, as pessoas com 

deficiência intelectual continuam representando o grupo menos contratado, 

com cerca de 32 mil pessoas empregadas, perdendo apenas para as pessoas 

com deficiência múltipla, entre as quais muitas também têm deficiência inte-

lectual. Confira o teor da Lei de Cotas:

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obri-
gada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos 
seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com defi-
ciência, habilitadas, na seguinte proporção:  

I - até 200 empregados.............................2%; 

II - de 201 a 500...........................................3%; 

III - de 501 a 1.000......................................4%; 

IV - de 1.001 em diante..............................5%. 

§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habi-
litado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 
(noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo indetermi-
nado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto de con-
dição semelhante. 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH3)

O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, também conhecido 

como PNDH3, reafirma o respeito e a primazia inequívoca dos direitos huma-

nos em todas as políticas públicas no Brasil.Entre outros avanços, reafirma a 

disposição do governo brasileiro em garantir a universalidade, indivisibilidade 
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e interdependência dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais 

e ambientais. Faz também uma opção clara pelo respeito à diversidade e o 

combate às desigualdades.

Lei nº 10.048/2000 (Lei do Atendimento Prioritário)

Esta Lei, ratificada em novembro de 2000, estabelece os critérios de aten-

dimento prioritário nos mais variados tipos de serviço no Brasil. Entre os gru-

pos contemplados por essa prioridade legal estão as pessoas com deficiência.

Confira os principais artigos:

Artigo 1º - As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lac-
tantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão 
atendimento prioritário, nos termos desta Lei. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 10.741, de 1/10/2003).

Artigo 2º - As repartições públicas e empresas concessionárias de 
serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento priori-
tário, por meio de serviços individualizados que assegurem trata-
mento diferenciado e atendimento imediato as pessoas a que se 
refere o artigo 1º. 

Artigo 3º - As empresas públicas de transporte e as concessio-
nárias de transporte coletivo reservarão assentos, devidamente 
identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras 
de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo.

Artigo 4º - Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edi-
fícios de uso público, terão normas de construção, para efeito de 
licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade 
competente, destinada a facilitar o acesso e uso desses locais pelas 
pessoas portadoras de deficiência.
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Lei nº 10.098/2000 (Lei da Acessibilidade)

Um mês depois da Lei nº 10.048/2000, outra legislação, de nº 10.098, foi 

sancionada. Ela veio estabelecer normas gerais e critérios básicos para a pro-

moção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade redu-

zida, tendo como foco aspectos arquitetônicos e de mobiliário urbano. Fixou 

também importantes conceitos, como, por exemplo, o que é acessibilidade, o 

que constitui uma barreira e o que caracteriza uma pessoa com deficiência.

Esta Lei, em seu artigo 18, também determinou que o Poder Público imple-

mente a formação de profissionais intérpretes de escrita em Braille, língua 

de sinais e de guias-intérpretes para facilitar qualquer tipo de comunicação 

direta à pessoa com deficiência.

Decreto Presidencial nº 5.296/2004

Ambas as leis supracitadas foram sancionadas no ano 2000 e regulamen-

tadas pelo Decreto Presidencial nº 5.296, em 2004.

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite

Partindo das resoluções da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pes-

soas com Deficiência, o governo federal lançou em 2011, via Decreto nº 7.612, 

o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver Sem Limite.

A proposta do Viver Sem Limite é articular as políticas de acesso à educa-

ção, inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade para, desta forma, con-

cretizar as promessas da Convenção da ONU na vida das pessoas com defi-

ciência. Elaborado com a participação de mais de 15 ministérios e do Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), o plano envolve 

todos os entes federados e prevê investimentos.
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Sobre os Espaços Culturais

Plano Nacional de Cultura (PNC)

O Plano Nacional de Cultura (PNC), instituído pela Lei nº 12.343, de dezem-

bro de 2010, tem por finalidade o planejamento e implementação de políticas 

públicas de longo prazo voltadas à proteção e promoção da diversidade cul-

tural brasileira. Até 2020, governo federal, estados e municípios estão incum-

bidos de encontrar formas para colocar em prática as metas fixadas no PNC. 

Em conformidade com o Art. 30 da Convenção da ONU, o PNC conclama os 

entes públicos a viabilizar a inclusão das pessoas com deficiência em todos os 

espaços culturais.

Meta 29 - “Cem por cento de bibliotecas públicas, museus, cinemas, tea-

tros, arquivos públicos e centros culturais atendendo aos requisitos legais de 

acessibilidade e desenvolvendo ações de promoção da fruição cultural por 

parte das pessoas com deficiência”.

Confira o trecho a seguir.

“Pretende-se conferir a este Plano a dimensão de uma Política 
de Estado, de natureza abrangente, que possa nortear e garan-
tir alguma organicidade a políticas, programas, projetos e ações 
continuadas desenvolvidos no âmbito de ministérios – em parti-
cular o da  Cultura e o da Educação –, governos estaduais e muni-
cipais, empresas públicas e privadas, organizações da sociedade 
e de voluntários em geral, buscando evitar o caráter por demais 
assistemático, fragmentário e pulverizado com que se têm imple-
mentado essas iniciativas em nosso país, desde, pelo menos, o iní-
cio do século XIX.”

O PNLL é dividido em quatro eixos fundamentais. Ressalta-se o 1º deles 

em que a dimensão da acessibilidade e da inclusão se evidencia nas políticas 

para garantir o acesso de todos ao livro e à leitura.
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Sobre o Direito à Informação

O artigo 30 da Convenção da ONU deixa claro o papel dos países na 
garantia de acesso à informação pelas pessoas com deficiência. Contudo, este 
direito é limitado por questionamentos no campo da propriedade intelectual. 
Para justificar a não-adesão a estas práticas, autores e editoras argumentam 
que a conversão de obras para formatos acessíveis pode facilitar a pirata-
ria. Assinado em 28 de junho de 2013 pelos países membros da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o Tratado de Marrakesh tem aju-
dado a clarear este debate.

O Tratado, que possui como objetivo reduzir a escassez de obras em for-
matos acessíveis a pessoas com deficiência é um marco histórico. Além de 
beneficiar o acesso à informação, à cultura e ao trabalho, este é o primeiro 
acordo internacional sobre limitações e exceções aos direitos do segmento 
editorial. O documento estabelece, na prática, a primazia do acesso à infor-
mação pelas pessoas com deficiência ante às questões de propriedade inte-
lectual, que adquirem, assim, caráter secundário.

O texto protege os direitos dos autores ao recompensar as criações lite-
rárias e artísticas, mas mantém o equilíbrio entre a proteção do direito de 
propriedade intelectual e o interesse público. Atualmente, menos de 1% das 
obras publicadas no mundo é convertida a formatos acessíveis para pessoas 
com deficiência visual, por exemplo.

Há uma indicação clara no Tratado de que é preciso encontrar maneiras 
para que os pontos de interesse de autores e editoras não constituam bar-
reira excessiva ou discriminatória às pessoas com deficiência: “Os Estados 
Partes deverão tomar todas as providências, em conformidade com o direito 
internacional, para assegurar que a legislação de proteção dos direitos de 
propriedade intelectual não constitua barreira excessiva ou discriminatória 
ao acesso de pessoas com deficiência a bens culturais”.
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Cada país signatário tem de regulamentar essas diretrizes em seu território. 

No Brasil, a última etapa de aprovação se deu no Senado, em 15 de novembro 

de 2015. O Plenário da Casa aprovou o Projeto de Decreto Legislativo, PDL nº 

347, da senadora Marta Suplicy, que aprova o Tratado. Agora, a matéria deve 

ser promulgada e uma carta de ratificação assinada pela presidência será enca-

minhada à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Sobre o reconhecimento da Língua Brasileira  
de Sinais (LIBRAS)

Lei de LIBRAS

Sob o ponto de vista legal, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reco-

nhecida pela Lei nº 10.436, de abril de 2002, como meio de comunicação e 

expressão. Destaca-se que a presente legislação fixa que a Língua Portuguesa 

escrita não é substitutiva da LIBRAS. Por isso, conclui-se que é defensável 

uma perspectiva bilíngue para as políticas públicas, inclusive para as bibliote-

cas, posto que LIBRAS e Português são complementares e ambos devem ser 

considerados.

Decreto de LIBRAS

O Decreto Presidencial nº 5.626, de dezembro de 2005, regulamentou a 

Lei de LIBRAS.

Seu artigo 2º explicita que as pessoas surdas têm esta língua como seu 

principal veículo de manifestação cultural, conforme se lê a seguir: “Artigo 

2º - Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por 

ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de expe-

riências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras”.
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O Decreto reforçou que é obrigação do poder público apoiar a difusão da 

LIBRAS, segundo o texto que segue: “Art. 26º. A partir de um ano da publica-

ção deste Decreto, o Poder Público, as empresas concessionárias de serviços 

públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta devem 

garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado, por meio do uso e difu-

são de Libras e da tradução e interpretação de Libras – Língua Portuguesa, 

realizados por servidores e empregados capacitados para essa função, bem 

como o acesso às tecnologias de informação, conforme prevê o Decreto no 

5.296, de 2004”.

Sobre o Direito à Educação Inclusiva

Portaria Interministerial da Política Nacional de Educação Especial na Pers-
pectiva da Educação Inclusiva

Sobre as Bibliotecas Públicas

Manifesto IFLA/Unesco sobre bibliotecas públicas

Documento conjunto da Federação Internacional das Associações das 

Bibliotecas (IFLA, na sigla em inglês) e da UNESCO versa sobre a biblioteca 

pública. O manifesto proclama a confiança neste ambiente como força viva 

para a educação, a cultura e a informação, e como agente essencial para a 

promoção da paz e do bem-estar. O texto encoraja autoridades nacionais 

e locais a apoiar ativamente e se comprometerem com o desenvolvimento 

deste segmento.
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O GUIA INFORMATIVO SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANS-
TORNO DO ESPECTRO AUTISTA: SÃO PAULO PELA IGUALDADE DE DIREITOS, PRO-
TAGONISMO E INCLUSÃO SOCIAL
É uma produção da Comissão de Acompanhamento do Programa Estadual de Aten-
dimento à Pessoa com Deficiência Intelectual – São Paulo pela Igualdade de Direitos 
– do Governo do Estado de São Paulo, composta pelos seguintes órgãos: 

Secretarias Estaduais: 
Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias (ACGE) da Secretaria de Cultura
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Desenvolvimento Social
Direitos da Pessoa com Deficiência 
Educação
Emprego e Relações do Trabalho 
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Sociedade Civil e Organizações Sociais

Parceria Realização
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