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PREFÁCIO 

 

A Federação das APAEs do Estado de São Paulo (FEAPAES-SP) é uma associação 

civil, beneficente de Assistência Social, que atua no assessoramento, na defesa e garantia de 

direitos da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla. Suas atividades são direcionadas 

às 307 APAEs filiadas, entidades que prestam atendimento direto nas áreas da Assistência 

Social, Educação e Saúde a um público de 70 mil pessoas com deficiência intelectual e/ou 

múltipla impactando um universo de 300 mil pessoas. Destaca-se que dentre seus propósitos 

está a permanente articulação com as esferas pública, privada e social visando sempre a defesa 

e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. 

A criação de espaços que contemplem a capacitação, a construção do conhecimento, a 

disseminação de informações e o intercâmbio entre entidades, profissionais, poder público, 

estudantes e pesquisadores, também é uma preocupação constante da FEAPAES-SP, desta 

forma foi criado o Instituto de Ensino e Pesquisa UNIAPAE-SP , sua área educacional, com o 

intuito de difundir o conhecimento entre os profissionais que atuam nas áreas da assistência 

social, educação, saúde e gestão e para servir de campo de formação, treinamento e 

aperfeiçoamento para profissionais do terceiro setor, fomentar os meios para a pesquisa 

científica e disseminar publicações que promovam o conhecimento acerca do universo da 

pessoa com deficiência. 

Nesta perspectiva realizou-se o I Congresso Científico Online da Federação das APAEs 

do Estado de São Paulo com o objetivo de propiciar um espaço de intercâmbio de saberes e 

práticas sobre a questão da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, considerando o 

desafio constante da garantia e efetivação de direitos dessa população. 

A obra aqui apresentada é resultado dos melhores artigos apresentados no Congresso e 

contempla as seguintes temáticas: Empregabilidade, política de trabalho para pessoa com 

deficiência; Habilitação e Reabilitação da Pessoa com deficiência na área da saúde e Práticas 

de gestão nas Organizações da Sociedade Civil. Tais temáticas se mostram extremamente 

relevantes ao oportunizar a reflexão e o diálogo a partir de diversos olhares sobre a deficiência. 

 

 Profa. Dra. Denise Gisele Silva Costa 

Coordenadora do Instituto de Ensino e Pesquisa UNIAPAE-SP. 
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RESUMO 

 O autismo é caracterizado por uma desordem cerebral que impacta no desenvolvimento da 
pessoa, podendo interferir na forma como ela percebe o mundo ao redor e interage com os 
outros, ocasionando desafios sociais, de comunicação (verbal ou não) e comportamentais 
(APA, 2014; CAMARGO; BOSA, 2009; KLIN, 2006). A adolescência é uma fase em que 
ocorre mudanças biológicas e psíquicas que podem desencadear dificuldades e conflitos. 
Estudos têm apontado que para jovens autistas as dificuldades encontradas neste período são 
mais acentuadas. Os autistas relatam dificuldade em conseguir emprego, em mantê-lo, e em 
obter uma colocação compatível com a sua formação e expectativas. Esta situação coloca 
muitos autistas em situação de dependência do governo, instituições ou parentes, e em 
dificuldades financeiras, ainda que apresentem formação e capacidade para trabalhar. O 
presente artigo aborda a questão da inclusão dos autistas no mercado de trabalho, apresentando 
possibilidades para investigações acadêmicas e a construção de políticas públicas. O estudo 
constitui de uma pesquisa qualitativa, de revisão bibliográfica, seguida de problematização a 
respeito do tema. 

Palavras-chave: Inclusão no Trabalho. Autismo. Políticas Públicas. 

1-INTRODUÇÃO

O presente artigo faz parte da caminhada que a especialista vivencia, como mãe de 

autista. No intuito de compreender o universo de seu filho e o anseio por uma vida independente 

para ele e para todas as pessoas com autismo, surge-se várias questões sobre a vida adulta do 

autista. Quais as perspectivas de vida? Que profissão terá? São esses os motivos primordiais 

que fizeram aflorar essa pesquisa. O texto discorre inicialmente sobre as características do 

autismo, o tratamento jurídico às pessoas de espectro autista e as políticas públicas relativas a 

esta questão. 

O autismo pode ser caracterizado por um transtorno invasivo do desenvolvimento 

(KLIN, 2006). Pessoas com autismo apresentam dificuldades que abrangem a interação social, 

alterações na comunicação e padrões limitados ou estereotipados de comportamentos e 

mailto:profdeboraaee@gmail.com
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interesses (CAMARGO; BOSA, 2009; TAMANAHA, PERISSINOTO; CHIARI, 2008; KLIN 

2006). A severidade do autismo pode variar bastante de indivíduo para indivíduo, podendo ser 

drasticamente incapacitante, mas em muitos casos é possível que se possa ter uma boa qualidade 

de vida. 

A literatura aponta que a inclusão na escola e, posteriormente no trabalho, são objetivos 

dificilmente alcançados (FILIPE, 2013). Na maioria dos casos, a vida adulta dos autistas é 

caracterizada pelo isolamento e solidão em instituições ou junto dos parentes, ainda que se 

consiga concluir parte dos estudos. A literatura internacional tem abordado a inclusão de 

autistas no ambiente escolar e no mercado de trabalho, com mais sucesso na primeira 

modalidade de inclusão. No Brasil, os autores têm contribuídos com a inclusão do autista no 

ambiente escolar de forma substancial, desenvolvendo pesquisas e publicações de trabalhos em 

periódicos indexados, embora a quantidade de trabalhos ainda seja pequena e existam 

limitações metodológicas (GRACIOLI; BIANCHI, 2014; DE MATTOS; NUERNBERG, 

2011; CAMARGO; BOSA, 2009). Tampouco pode hoje ser constatada produção acadêmica 

nacional que aborde a inclusão da pessoa com autismo no mercado de trabalho. 

Diante desse quadro, questionou-se: qual a participação das pessoas com deficiência, 

principalmente dos autistas no mercado formal de emprego? Quantas poderiam ser contratadas 

e não mais sobreviver de assistencialismo? 

Pastore (2000, p.44) argumenta que apenas 2% da população economicamente ativa das 

pessoas com deficiência participam do mercado formal brasileiro. Verificou-se ser esse saldo 

insignificante diante de outros países, onde essa inclusão varia de 30% a 45%, o autor relata 

ainda que, na Espanha, a cada dois anos, essa taxa cresce 10%, uma realidade ainda muito 

distante do Brasil. 

De acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 

2010, trata-se de um universo de quase 46 milhões de pessoas, e, segundo estimativas de 

organismos internacionais, esses números saltam para aproximadamente 650 milhões de 

habitantes com algum tipo de deficiência em todo o mundo. Com os resultados preliminares da 

amostra do Censo demográfico do IBGE, justificou-se a necessidade do estudo. 

O método empregado compreende uma revisão bibliográfica a respeito da inclusão de 

pessoas com espectro autista no mercado de trabalho e a identificação dos entraves legais e das 

políticas públicas para a inclusão dessas pessoas. 

O assunto é de extrema relevância por se tratar de uma temática inovadora. Nota-se que 

a pesquisa estabelece correlação interdisciplinar com as áreas da psicologia, da educação e do 

direito. 
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2- CARACTERÍSTICAS E IMPACTOS DO AUTISMO 

Eugen Bleuler (1911) foi o primeiro estudioso a denominar “autismo” na literatura 

médica, descrevia-o como pessoas que possuíam dificuldades para interagir com outras. 

Tratava a síndrome como um distúrbio da consciência onde há o desligamento total ou 

apenas em parte do sujeito em relação à realidade e vida interior (STELZER, 2010, p.08; 

RODRIGUES, 2010, p.18; ORRÚ, 2009, p. 19). 

Jean Piaget, no ano de 1936, acreditava que o autismo significava o primeiro estágio 

no desenvolvimento da inteligência das crianças consideradas normais. Relatava que tal 

inteligência iniciava-se de fenômenos sensitivo-motores sem direção e, por isso, autistas. 

Considerava que o autista não possuía a percepção dos objetivos e problemas que 

precisavam de solução; logo, seu pensamento não era adaptado à realidade externa, criando 

um mundo de fantasias e sonhos (STELZER, 2010, p.08). 

Léo Kanner, pesquisador e psiquiatra austríaco, dedicou-se à pesquisa no Hospital 

Johns Hopkins em Baltimore, nos Estados Unidos, de um grupo de onze crianças que 

possuíam um comportamento considerado estranho, com dificuldades de estabelecerem 

relações interpessoais. Apresentavam atrasos na comunicação e linguagem, repetiam 

atividades ritualizadas e obsessão expressiva por objetos. 

Kanner foi um dos precursores a estudar a constituição de pessoas autistas. Depois 

dele, surgiram outros tantos pesquisadores preocupados com o desenvolvimento social 

desse segmento, entre os quais se destaca Hans Asperger (1944), médico pediatra austríaco, 

que redigiu artigo científico intitulado “Psicopatologia Autista da Infância”. Kanner e 

Asperger, apesar de não se conhecerem usavam o mesmo termo. “Léo narrava garotos com 

a inteligência e linguagem preservadas, e que, possuíam o comportamento autista, bem 

como não eram detentores de sociabilização (STELZER, 2010, p.11)”. 

A partir de 1970, pais e profissionais da saúde passaram a compreender o autismo 

como uma enfermidade de desenvolvimento neurológico. Já na década de 1980, a 

Academia Americana de Psiquiatria e a Organização Mundial da Saúde publicaram 

respectivamente, o Manual Estatístico DSM-III e a Classificação Internacional das 

Doenças – CID, incluíram o autismo em seus quadros. Nos anos 90, a maioria dos teóricos 

acreditava que o autismo era uma doença neurológica orgânica (STELZER, 2010, p. 25). 

E, utilizados desde essa época até os dias de hoje, como tratamento comportamental em 

todo o planeta, estão os modelos ABA – Appelied Behavioral Analysis e o TEACH – 
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Treatmente and Education of Autistic and Related Communication Hadicapped Children 

(STELZER, 2010, p. 31). 

Com o passar dos anos, a síndrome recebeu distintas denominações. Bender, 1959, 

chamava-a de autismo esquizofrênico, enquanto Van Krevelen, de autismos infantus, em 

1971. Rutter classificava como tríade de deterioração social e Wing, de síndromes autistas. 

Por fim, Coleman e Gillberg, de desordens autistas (STELZER, 2010, p. 12). 

A Diretriz aponta: 

Embora uma etiologia específica não tenha sido identificada, estudos sugerem a 
presença de alguns fatores genéticos e neurobiológicos que podem estar 
associados ao autismo, tais como anomalia anatômica ou fisiológica do sistema 
nervoso central (SNC) e problemas constitucionais inatos predeterminados 
biologicamente. Fatores de risco psicossociais também foram associados 
(BRASIL, 2014, p.13). 

Para a Autism Society of America – ASA (1999), a síndrome é “um distúrbio de 

desenvolvimento, permanente e severamente incapacitante” (ORRÚ, 2009, p. 21). 

Conceito não apropriado, pois destoa da realidade de muitas pessoas com autismo que 

estudam, trabalham e desenvolvem relações sociais no meio em que vivem. Há autistas que 

possuem uma boa concentração, focando áreas de interesses específicos para desenvolver 

habilidades, destacando-se as artísticas, musicais e matemáticas (ORRÚ, 2009, p.22). 

O IBGE não informa especificamente o número de pessoas autistas no país, dado 

determinante para realizar o planejamento de políticas públicas e programas de ação em 

torno do diagnóstico precoce e que também demonstraria que o autismo poderia estar 

presente em qualquer classe social, religião, raça ou etnia. 

O Brasil adota critérios internacionais agregados para diagnosticar o autismo, como 

a Classificação Internacional de Doenças – CID 10 – da Organização Mundial de Saúde – 

OMS, publicada em 1993 e adotada no país em 1996. Usa também o Manual de Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-IV, da Academia Americana de Psiquiatria. 

O espectro autismo concentra-se na categoria “Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento”, que apresenta anormalidades qualitativas no desenvolvimento global 

do sujeito, capazes de variar quanto ao grau do acometimento e combinação de sintomas 

de pessoa para pessoa, quanto ao comprometimento da interação social, da comunicação e 

do repertório restrito de atividades (ORRÚ, 2009, p.26). 

Não há como escrever sobre autismo e não destacar o impacto emocional sofrido 

pela família diante do diagnóstico recebido. Há uma confusão de sentimentos, vivenciando 

um luto num primeiro momento. Os membros da família sentem-se culpados, perdidos e 

possuem medo do futuro. As aspirações quanto à profissão dos filhos, o que será deles 
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diante da ausência dos genitores e como os demais membros da família irão lidar com a 

nova situação, são questionamentos que permeiam a todo instante o imaginário dos pais 

especiais (MELLO, 2004, p.14). 

 

3. O TRABALHO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

O homem ao realizar o ato fundamental do trabalho, transforma sua realidade numa 

nova maneira de sociabilidade. Esta compreensão sobre o trabalho modificou-se com o 

passar dos tempos, igualando a força do trabalho em uma mercadoria de consumo, um 

produto. 

Para Marx, o trabalho era um ato social e ponto central do novo ser social. 
Um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser 
humano com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercambio 
material com a natureza (MARX apud SEVERINO, 2007, p.27). 

Para Bendassolli (2007), a Pós-Modernidade, ao tornar a identidade do indivíduo 

fragmentada, transformou-a em líquida, alterando a edificação da subjetividade do sujeito. 

Tal subjetividade deixou de ser construída através do trabalho e passou a ser exigida pelo 

consumo. Logo, a identidade passa a ser um bem de consumo que se compra e se joga fora 

sempre que desejar, sendo assim transitória.  

O autor relata que como o trabalho, hoje, disputa espaço com outras narrativas 

identitárias, que se destacaram na pós-modernidade, ele traz uma ambiguidade ocasionada 

pela fragmentação de uma realidade complexa. Se antes existia uma grande valorização do 

trabalho de carteira assinada, que era capaz de garantir certa estabilidade junto à figura do 

Estado como protetor do direito ao trabalho, isso não acontece mais. Desta forma, o 

trabalho torna-se apenas mais narrativa entre tantas. 

Na narrativa instrumental, o indivíduo deve ser eficiente e produtivo nas funções 

que realiza junto à empresa a que se está subordinado. Não é levado em consideração o 

sentido que o trabalho tem para os indivíduos que estão nele inseridos, por isso não há 

conexão deste com a identidade. O que importa é a capacidade produtiva do trabalho como 

forma de obtenção de renda e, ainda, como uma maneira de atingir status. Considera-se 

que, apesar do declínio dos laços empregatícios, o trabalho ainda possui destaque na vida 

do sujeito, principalmente, para a inclusão da pessoa com autismo no mercado de trabalho, 

pois é o instrumento de transformação capaz de proporcionar uma vida independente e 

autônoma. 
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4. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

A democracia no Brasil trouxe avanços no campo jurídico para a promoção dos 

direitos das pessoas com deficiência e a participação na vida social, proporcionando maior 

igualdade de direitos, diante da história de exclusão que foram expostos. 

Sarmento (2019) argumenta que a Constituição Brasileira de 1988 contém o que 

talvez seja o mais amplo elenco de direitos fundamentais do constitucionalismo mundial, 

composto pelas liberdades civis clássicas e por direitos econômicos e sociais. Para o autor, 

os direitos fundamentais estabelecem valores que se centram na dignidade da pessoa 

humana e na solidariedade social, tornando-os de observância compulsória do Estado e da 

sociedade. 

Os grupos menos favorecidos vislumbram a Constituição Cidadã como um 

instrumento nas suas lutas emancipatórias, diante de demandas legítimas de transformação 

social, entre elas, a luta pela inclusão das pessoas com deficiência. 

A dignidade está ligada à liberdade e às condições materiais para a sobrevivência 

do ser humano. Tal princípio possui um núcleo duro chamado de mínimo existencial, o 

acesso à saúde e à renda mínima. “A dignidade já existia antes de ser proclamada pela 

Constituição, não se pode afirmar ser uma criação do constituinte, mas cabe ao Estado 

assegurá-la (SARMENTO, 2019)”. 

Dessa forma, o direito à inclusão social das pessoas com deficiência, o direito à 

igualdade, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à vida familiar, o direito à 

educação, diz respeito a prestações positivas, realizadas pelo Estado, através de 

intervenções diretas, assumindo a participação efetiva viabilizada por políticas públicas. 

Afinal, 

Temos todos um compromisso social em respeitar os direitos 
humanos, em efetivá-los, independentemente de sermos membros 
do Poder Público ou não. O mundo, ou pelo menos quase toda a 
população mundial, quer vivenciar os direitos que estão no papel 
(SANTOS, 1998, p.22). 

A Lei n° 8.213/91 é a legislação específica que disciplina a reserva de vagas no 

mercado de trabalho para as pessoas com deficiência no setor privado. Esta lei materializa 

os primados da Constituição Federal de 1988, promovendo o valor social do trabalho e da 

livre iniciativa, a dignidade humana, o princípio da igualdade material, instigando o 



14 
 

combate ao preconceito e à discriminação que gira em torno das pessoas com deficiência, 

que de fato favorece uma política inclusiva e tenta dar um basta ao assistencialismo. 

O Brasil ratificou, em 2009, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência – CDPD, e para cumprir as determinações assumidas no tratado, lançou, em 

novembro de 2011, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mais 

conhecido como Plano Viver sem Limite, que promove o exercício dos direitos das pessoas 

com deficiência e tem como um dos seus eixos o direito à saúde. 

A Lei n° 12.764/12 estabelece, como diretrizes, a intersetorialidade no 

desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do 

espectro autista; a participação da comunidade na formulação de políticas públicas, 

voltadas às pessoas com autismo e controle social da sua implantação, acompanhamento e 

avaliação, ações essas consideráveis que dão vez e voz aos pais, autistas e associações das 

pessoas com autismo, estimulando o empoderamento do grupo. 

A Lei 13.146/2015, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência ou 

Lei Brasileira da Inclusão (LBI), tem o objetivo de efetivar os princípios da Convenção 

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no sentido de direcionar que os impedimentos 

físicos, sensoriais, mentais e intelectuais não são capazes de produzir obstáculos por si só, 

já que na verdade o que impede o exercício de direitos são as barreiras produzidas 

socialmente. 

Percebe-se que a acessibilidade oportuniza às pessoas com deficiência a serem 

inclusas, participando de todos os aspectos da vida social, de maneira independente e 

autônoma, não podendo estar sujeita à conveniência do Estado. 

O Estado deve conferir a habilitação e reabilitação do grupo, integrá-los à vida 

comunitária, além de fornecer o benefício da prestação continuada para aqueles que não 

possuem condições de prover seu sustento nem de ser sustentado pelos familiares. “A 

habilitação visa prepará-los para o trabalho, educação e lazer; trata-se de um treinamento 

para o ingresso na vida social, que se tem como exemplo o tratamento fisioterápico 

(SARMENTO, 2019)”. 

O trabalho assegura condições de sobrevivência à pessoa humana, possibilita a vida 

independente, traz autoestima e o bem-estar daquele que se encontra empregado em um 

mercado cada vez mais exigente. A Carta Magna é a lei fundamental e suprema do Brasil, 

também assegura o direito ao trabalho às pessoas com deficiência, devendo ter acesso às 

oportunidades de trabalho que qualquer operário comum possui para subsistência. Além 

disso, possibilita a profissionalização, a reserva de vagas nos concursos públicos e no 
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mercado de trabalho da iniciativa privada; passando integrar o processo produtivo, gerando 

renda, contribuindo com o sistema previdenciário, exercendo a cidadania e afirmando a 

dignidade da pessoa humana como princípio constitucional. 

 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO 

O conceito de políticas públicas surge primeiramente nos Estados Unidos, 

exercendo uma visão holística - sob todos os aspectos - no que se refere aos problemas 

sociais, de forma que permita uma racionalização nas ações do poder público para a solução 

das adversidades. O Estado é o local onde são reconhecidos e debatidos os problemas 

existentes em uma determinada sociedade; já a política pública tem o papel de identificar, 

planejar e solucionar os problemas por meio de ações estratégicas com a participação do 

Estado e da sociedade. 

Na última década, foi ganhando importância no Brasil o movimento de inclusão das 

pessoas com deficiência que acabou proporcionando avanços sociais para todos. Vários 

grupos passaram a ficar na linha de frente das reivindicações políticas, tornando assim um 

marco histórico desse movimento. Ao longo dos últimos anos com o lema: “nada sobre 

nós, sem nós”, os grupos que defendem os interesses das pessoas com deficiência 

conseguiram alcançar e ampliar o seu espaço no cenário da política nacional. 

Para BOBBIO (1992), a meta que devemos buscar é a efetivação dos direitos 

existentes, justamente com base nos seus fundamentos. Assim o século XX foi a época de 

reconhecimento desses direitos, enquanto o século XXI trata-se do tempo de concretizá-

los na realidade. A política pública deve trilhar o caminho para possibilitar a concretização 

dos direitos fundamentais, tornando-se a mola propulsora para a verdadeira materialização 

dos mesmos, ocasionando inclusão e a integração social das pessoas com deficiência, 

construindo assim uma sociedade livre, justa e igualitária. 

A I Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência que aconteceu 

no período de 12 a 15 de março de 2006, em Brasília, tornou-se um marco social político 

e histórico. Representou um importante espaço de participação social e política com a 

colaboração da sociedade civil e do poder público para a estruturação de um modelo de 

gestão participativa das políticas sociais destinadas às pessoas com deficiência. Essa 

conferência foi emblemática e de suma importância, pois inaugurou um espaço para 

construir de forma coletiva e democrática discussões e avaliações a respeito das políticas 

públicas para as pessoas com deficiência. 
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Dois anos após a I Conferência, ocorreu, em Brasília, a II Conferência Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência. O tema principal foi “Inclusão, Participação e 

Desenvolvimento – Um novo jeito de avançar”, foram discutidos temas centrais a respeito 

da saúde e reabilitação profissional, educação e trabalho e acessibilidade. 

Atualmente, a IV Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

trouxe como ideia central: “Os Desafios na Implementação da Política da Pessoa com 

Deficiência: a Transversalidade como Radicalidade dos Direitos Humanos” (2016). Tendo 

o intuito de debater as políticas públicas de forma mais ampla, de uma maneira em que a 

pessoa com deficiência deixe de ser vista como “objeto de atuação” e passe a ser tratada 

como “sujeito de direitos”. 

As políticas públicas compensatórias podem decorrer de muitas maneiras, via 

medidas judiciais, imposições legais, ações voluntárias ou não, bem como políticas de 

isenções fiscais ou bolsas de ensino, são providencias obrigatórias de órgãos públicos ou 

privados. 

 

6-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os objetivos que motivaram a pesquisa foram: analisar e identificar as estratégias 

de inclusão das pessoas com autismo no mercado de trabalho, concluindo que a barreira 

atitudinal é o maior obstáculo enfrentado pelos autistas para a promoção de uma sociedade 

para todos. 

  O cenário de disputas em torno das políticas públicas brasileiras para o TEA tende 

a ser reduzido exclusivamente às discórdias teóricas e clínicas entre as partes envolvidas, 

em relação a modelos de terapias e concepções em torno do autismo. O material analisado 

possibilita argumentar sobre as divergências epistemológicas, o papel importante que 

realizam na defesa das políticas públicas para o autismo, na aproximação e mediação das 

diferenças. 

 Observa-se o protagonismo das associações de pais e familiares durante o período 

composto pela lacuna assistencial do Estado brasileiro quanto ao cuidado ao TEA, 

contribuindo para o reconhecimento e a inclusão do autismo no escopo das políticas 

públicas de saúde no Brasil. 

 Incluir os autistas no mercado de trabalho não é explorá-los, mas permiti-los que 

utilize no trabalho seu repertório de competências, conquistando melhor qualidade de vida 

e obtendo recursos financeiros para uma vida mais confortável e próspera. Tampouco 



17 
 

consiste em filantropia realizada à custa da eficiência organizacional. Pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista apresentam potencialidades que podem contribuir muito 

para organizações de todos os tipos, que atuem com ou sem fins lucrativos. 

 As pessoas com autismo podem não se adequar aos requisitos do mercado de 

trabalho, mesmo em ambientes superativos, em virtude da gravidade de sua condição, mas 

este fato não deve ser um desestímulo às iniciativas de inclusão no trabalho. A conquista 

de mais autonomia permite a realização de sonhos e, em muitos casos, a conquista plena 

da independência é o objetivo da inclusão no trabalho dos autistas. 

 A existência de um hiato entre o conteúdo da Lei nº 8213/91 e seu efetivo 

cumprimento induz às empresas a empregar obreiros com deficiência, estabelecendo a 

relação empresas e empregado. Apesar da lei de cotas ser o principal instrumento de 

inclusão das pessoas com deficiência no mercado formal de emprego, sozinha não é 

suficiente para alavancar a inclusão da pessoa com autismo. 

 A criação de um mercado de trabalho inclusivo torna-se difícil diante de muitos 

obstáculos que inviabilizam o cumprimento da lei de cotas. Se as cotas não existissem, as 

pessoas com deficiência não seriam contratadas devido à recusa velada do setor. 

 As empresas preferem os trabalhadores com deficiências física e sensorial – 

auditiva leve -, em prejuízo das pessoas com autismos e com deficiências intelectuais, os 

primeiros exigem poucas adaptações arquitetônicas ou ajudas técnicas. Assim as empresas 

cumprem a lei de cotas. Portanto, os autistas estão em desvantagens no universo do 

trabalho, já que deficiências distintas são capazes de produzir também a diferença e o 

preconceito. 

 Embora os objetivos deste trabalho tenham sanado grande parte das questões que 

permeiam essa problemática, também possibilitou trazer à luz dados importantes, além de 

futuras metas de investigação. Por fim, podem-se elencar os avanços na promoção dos 

direitos sociais das pessoas com espectro autista. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é refletir sobre como a promoção de políticas públicas que incentivem 
a metodologia do Emprego Apoiado e a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho formal propiciam a inclusão social. Dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) apontam que menos de 1% das pessoas com deficiência em idade ativa no Brasil estão 
empregadas. Cabe destacar que existe um alto índice no descumprimento do preenchimento de 
cotas previsto na legislação brasileira para pessoas com deficiência (Lei n.º 8.213/1991). Esse 
estudo propõe a compreensão da deficiência e da concepção de políticas públicas que 
assegurem a eliminação de barreiras que impedem o acesso de pessoas com deficiência ao 
mundo do trabalho, a partir da análise pautada no materialismo histórico dialético através de 
pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa parte do pressuposto que as políticas públicas 
são necessárias para diminuir a exclusão social com relação à empregabilidade e garantir que a 
população com deficiência alcance suas habilidades e potencialidades laborais. O último Censo 
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao ano de 
2010, evidenciou que 45,6 milhões de pessoas declararam ter pelo menos uma deficiência, esse 
número corresponde a 23,9% da população brasileira. As pessoas com deficiência representam 
um dos grupos sociais com mais dificuldades para alcançar o direito de acesso e permanencia 
no mercado de trabalho. Uma importante estratégia para a materialização da inclusão consiste 
na criação de políticas públicas que garantam o exercício digno da cidadania. Assim, a falta da 
gestão de políticas sociais assegura o acirramento da injustiça e da desigualdade social, pois 
impede a participação das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas.  

Palavras-chave: Gestão de Políticas Públicas. Inclusão Social. Pessoa com deficiência. 

 

1-INTRODUÇÃO 

A compreensão da deficiência perpassou o conceito médico e caminhou para uma 

perspectiva mais ampla e social. Observa-se que a definição da deficiência era caracterizada 

por critérios exclusivamente clínicos, que considerava somente a patologia física e o sintoma 
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associado que davam origem a uma incapacidade. A deficiência era vista como uma 

característica intrínseca do ser humano.   

O grande marco da mudança conceitual da deficiência foi determinado pela Convenção 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência proclamada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 2006. A Convenção da ONU dispõe que a deficiência é o resultado de uma interação 

problemática, causada pela relação entre as barreiras do ambiente e os impedimentos que as 

pessoas têm.  

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência também conhecida como 

Estatuto da Pessoa com Deficiência pontua que múltiplos fatores devem ser considerados na 

caracterização da deficiência. 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas. (Lei Federal n.º 13.146/2015 
BRASIL, 2015). 

Nesse contexto de mudança de paradigma social, a deficiência não pode ser considerada 

um atributo ou uma característica dos indivíduos, mas uma situação injusta devida às barreiras 

que impedem a participação efetiva das pessoas com deficiência na sociedade.  

Segundo o olhar de Vygotsky (1997), as limitações dos indivíduos devem ser analisadas 

por uma visão dialética do real, considerando que a deficiência, em si, não representa um 

empecilho para o desenvolvimento humano em sua totalidade. A deficiência deve ser 

compreendida como expressão da interação da diversidade humana e a limitação mediante os 

obstáculos na participação social. 

O último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

referente ao ano de 2010, evidenciou que 45,6 milhões de pessoas declararam ter pelo menos 

uma deficiência, esse número corresponde a 23,9% da população brasileira. 

As pessoas com deficiência representam um dos grupos sociais com mais dificuldades 

para alcançar o direito de acesso e permanecia no mercado de trabalho. Uma importante 

estratégia para a materialização da inclusão social é oferecer meios e ferramentas para o 

exercício digno da cidadania. 

A Lei n.º 8.213/91, conhecida como Lei de Cotas, é um dispositivo legal que impulsiona 

a contratação de pessoas com deficiência no emprego formal e auxilia no rompimento da 

violação dos direitos da pessoa com deficiência em relação ao mercado de trabalho.  
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Cabe destacar que existe um alto índice no descumprimento do preenchimento de cotas. 

Os dados estatísticos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) apontam que menos de 

1% das pessoas com deficiência, em idade ativa no Brasil, estão empregadas.  

Vale ressaltar que existe um predomino de empregabilidade das pessoas com 

deficiências físicas e auditivas, considerando que os empregadores optam por contratar pessoas 

com deficiências consideradas “leves”, essa realidade acentua ainda mais a segregação das 

pessoas com deficiência.  

No paradigma da inclusão, uma das principais razões apontadas para as dificuldades 

enfrentadas no contexto brasileiro é a sensibilização com relação às potencialidades da pessoa 

com deficiência, por isso a importância de adotar políticas públicas com o intuito de 

proporcionar igualdade de oportunidades e a mudança atitudinal, a fim de eliminar qualquer 

forma de discriminação. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe: 

 
Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação 
competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da 
legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de 
acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação 
razoável no ambiente de trabalho. (BRASIL, 2015). 

 

2-DESENVOLVIMENTO 

O objetivo deste estudo é refletir sobre a promoção de políticas públicas que incentivem 

a metodologia do Emprego Apoiado e a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho formal. Trata-se de um artigo fruto de pesquisa bibliográfica e documental, a partir de 

uma análise pautada no materialismo histórico dialético. 

Apesar da mudança de paradigma social, dos avanços tecnológicos, médicos e 

legislativos é importante não perder de vista que a ideia de inclusão está imersa na realidade de 

exclusão (Sawaia, 2009). 

A inclusão se constitui em um processo bilateral, no qual as pessoas excluídas e a 

sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, tomar decisões para sua solução e tornar 

realidade a equiparação de oportunidades para todos (Sassaki, 1997). 

Com base nesse pressuposto, não é o ser humano que apresenta uma deficiência, visto 

que é o meio em que ele está inserido que estabelece quais são suas possibilidades. Nessa 

perspectiva, faz-se necessário a formulação de políticas públicas objetivando gerar recursos e 
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serviços, por meio de comunicação alternativa, de projetos adaptados, de tecnologia assistiva, 

entre outros, que assegurem condições de acessibilidade às pessoas com necessidades especiais. 

Outra importante estratégia para a materialização da inclusão social é instaurar 

legalmente políticas públicas que incitem a provisão de apoios como forma de superação das 

barreiras, para que as pessoas com deficiência, em vez de serem segregadas e excluídas, possam 

exercer a autonomia pessoal, o controle de suas vidas e a participação social, e, dessa forma, se 

realizem como pessoas em seus projetos de vida no convívio social.  

A provisão de apoios implica na efetiva gestão de políticas públicas, capaz de viabilizar 

recursos necessários para o alcance dos objetivos da inclusão social, da efetivação de direitos e 

de vida em plenitude para todos e todas.  

Torna-se necessário um planejamento estratégico para criar condições materiais e a 

organização institucional de programas e projetos permanentes e não ocasionais, prever 

recursos nos orçamentos anuais, criar legislações diversas, formar profissionais especializados, 

regular os diversos interesses envolvidos, fazer uma articulação intersetorial das ações, incluir 

a participação da sociedade civil e dos usuários, dirigir, controlar, monitorar, avaliar. Ou seja, 

tornar possível a gestão de políticas sociais para o atendimento de pessoas com deficiência. 

Os dispositivos legislativos são de vital importância para garantir o direito da inclusão 

das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pois constituem o ponto de partida para a 

sociedade brasileira assumir o compromisso de efetivar a inclusão social da pessoa com 

deficiência em sua totalidade. 

Nota-se que a Lei de Cotas n.º 8.213/91 exige que empresas de grande porte tenham um 

número mínimo de colaboradores com deficiência em seus quadros funcionais. No entanto, é 

pouco o preparo que as empresas e instituições possuem para realizar, com sucesso, esta 

inclusão, o que torna a lei importante, mas pouco efetiva. 

A elaboração de uma proposta de legislação sobre o desenvolvimento de atividades 

funcionais com apoio é uma iniciativa de suma importância para garantir os direitos das pessoas 

com deficiência em relação a sua inserção no mercado de trabalho. 

A metodologia do Emprego Apoiado apresenta uma relevante tecnologia social, com 

diversas ações para consolidar-se no Brasil como uma importante política pública de ciência e 

tecnologia para inclusão social e compor o percurso de construção de direitos vitais às pessoas 

com deficiência. 

O Emprego Apoiado é ao mesmo tempo uma metodologia interdisciplinar e um 

movimento social. Enquanto metodologia é, reconhecidamente, a melhor ferramenta para que 

as pessoas com deficiência consigam acessar, progredir e manter-se em um emprego formal. 
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Enquanto movimento social o Emprego Apoiado desenvolve suas ações em interface com a 

reabilitação integral, a educação inclusiva, a responsabilidade social empresarial, o modelo 

social da deficiência, a acessibilidade e tecnologia assistiva e os direitos humanos.  

Entretanto, a consolidação do Emprego Apoiado enquanto uma proposta de política de 

ação afirmativa depende de ações políticas e socioeconômicas que possibilitem a sua aplicação 

e disseminação, como por exemplo, políticas públicas comprometidas com a educação, a saúde, 

a assistência social e a acessibilidade urbana.  

O primeiro passo para elaborar uma proposta de política pública é compreender e 

dimensionar o problema que precisa ser resolvido através da ação dos poderes públicos. Neste 

caso, trata-se de um tema conhecido e grave, apesar de possuírem formação, habilidades, 

vontade de trabalhar e experiência de trabalho, as pessoas com deficiência encontram muitos 

impedimentos para sua inserção no mundo do trabalho. 

Os dados de fontes oficiais mostram o escassíssimo acesso das pessoas com deficiência 

a um emprego formal, a proporção das pessoas sem deficiência do sexo masculino com 

emprego formal atinge 41,4% da População em Idade Ativa (PIA), mas o percentual de 

emprego de homens com deficiência alcança apenas 1,26% da PIA. Comprova-se, também, que 

a exclusão entre as mulheres com deficiência é maior, pois seu percentual de emprego formal 

representa apenas 0,54% da PIA. 

O segundo problema a ser enfrentado é a baixa retenção e progressão na carreira após a 

contratação das pessoas com deficiência. Grande parte das poucas pessoas com deficiência que 

conseguem emprego pelos métodos convencionais, sem a metodologia do Emprego Apoiado, 

são desligadas de seus postos de trabalho após um curto espaço de tempo, seja por iniciativa 

própria ou por decisão da empresa. 

Dessa situação resultam duas importantes consequências problemáticas, primeiro se 

reforça nas pessoas com deficiência a interiorização do estigma (GOFFMAN,1998) de que elas 

não têm capacidade para o trabalho, o que diminui sua autoestima, essa energia vital e força 

moral que impulsiona a enfrentar a vida. E, em segundo lugar, cresce entre os profissionais de 

gestão e recursos humanos o mito da incapacidade das pessoas com deficiência para o trabalho, 

assim como a opinião irreal de que a acessibilidade seja algo de muita dificuldade. 

A proposta de um marco normativo de promoção do trabalho com apoio e, 

principalmente, de sua modalidade mais comum, que é o Emprego Apoiado, busca dar resposta 

a esses problemas, melhorando o acesso ao emprego formal das pessoas com deficiência, assim 

como sua retenção e ascensão profissional. 



25 
 

Por outro lado, para que essa política seja eficaz é necessário verificar os motivos dessas 

situações indesejáveis. As principais causas são os numerosos e fortes obstáculos que as pessoas 

com deficiência enfrentam quando buscam emprego. Apesar de que para ingressar em uma 

função laboral muitas delas enviam currículos, se inscrevem em agências de emprego, realizam 

cursos profissionalizantes, poucas vezes conseguem ter acesso a um emprego pelos métodos 

convencionais.  

O preconceito da sociedade em relação à pessoa com deficiência, sobre a sua real 

capacidade de trabalho, a desigualdade de oportunidades, a falta de acessibilidade urbana, 

arquitetônica e de comunicação, entre outras, podem ser consideradas como os principais 

obstáculos e dificuldades que as pessoas com deficiência encontram na estrutura da sociedade. 

São esses obstáculos que, muitas vezes, impedem que pelo próprio esforço pessoal consigam 

um emprego e nele se mantenham e avancem profissionalmente. 

Para superar essas situações, o Emprego Apoiado apresenta uma metodologia 

claramente definida, consolidada e institucionalizada em vários países da Europa e nos Estados 

Unidos, país onde nasceu. Em termos de fundamentação teórica e evidências de eficácia, conta 

com estudos e pesquisas solidamente estabelecidos (WEHMAN, 1981, 1992, 2012; PARENT, 

W., KREGEL, J. e JOHNSON, A., 1997; VERDUGO e RAMIS, 2004; SOUSA, et al., 2005; 

JORDÁN DE URRÍES, 2006 e 2008; BELLVER, 2012; DELGADO GARCIA, 2017). 

Essa metodologia acumula mais de trinta anos de experiência, tendo desenvolvido 

padrões de qualidade e criado entidades de representação, articulação e disseminação do 

conceito. Após vários anos de práticas, diversos países têm estabelecido políticas públicas, com 

a devida regulamentação jurídica e formas estáveis de financiamento. 

Importante ressaltar que o Emprego Apoiado foi selecionado e escolhido pela Revista 

de Inovação de Stanford como uma das dez melhores “inovações sociais” (PHILLS, J. A.; 

DEIGLMEIER, K.; e MILLER, 2008, p. 40). 

O Emprego Apoiado destaca-se dentre as diversas vias, metodologias e estratégias que 

visam à colocação de pessoas com deficiência e outros coletivos que sofrem preconceito e 

estigma no emprego formal, pela sua eficácia e eficiência. 

A metodologia do Emprego Apoiado é a metodologia mais efetiva e bem-sucedida para 

inserção de pessoas com deficiência em trabalhos formais, realizados conforme a legislação, 

pois promove a inclusão social partindo da presunção da empregabilidade de todas as pessoas.  

O Emprego Apoiado favorece a inserção e manutenção laboral da pessoa com 

deficiência, pois compreende um conjunto de ações de assessoria, orientação e 

acompanhamento personalizado, dentro e fora do local de trabalho, realizadas por preparadores 
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laborais e profissionais especializados, com o objetivo de inserir e manter a pessoa com 

deficiência em um emprego remunerado em empresas do mercado formal de trabalho, nas 

mesmas condições que demais trabalhadores que desempenham funções equivalentes.  

Desse modo, a grande mudança trazida pelo paradigma da inclusão foi que a sociedade 

precisa transformar-se e eliminar as barreiras para garantir uma maior participação das pessoas 

com deficiência e nesse contexto o Emprego Apoiado representa uma relevante tecnologia 

social. 

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir do estudo realizado, observou-se que ainda existem muitos obstáculos a serem 

superados para oportunizar a inclusão efetiva de pessoas com deficiência no acesso e 

permanência no mercado de trabalho. Destaca-se a relevância da gestão da política pública com 

foco no atendimento qualitativo das demandas para a efetivação dos direitos sociais.  

Percebe-se a importância desta pesquisa para contribuir com a concepção de políticas 

públicas que assegurem a eliminação de barreiras que impedem o ingresso de pessoas com 

deficiência ao emprego formal, a fim de possibilitar uma inclusão social e eficiente com a 

formação de estratégias que envolvam práticas inclusivas, objetivando a participação das 

pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.  

O grupo das pessoas com deficiência, em sua grande maioria, ainda representa um dos 

grupos sociais com mais dificuldades para alcançar o direito ao trabalho, com a possibilidade 

do Emprego Apoiado, enquanto uma proposta de política pública, cria-se uma metodologia 

exequível de tecnologia social, com elementos que viabilizam as possibilidades de acesso, apoio 

necessário, dentro e fora do local do trabalho, além do acompanhamento profissional durante 

este processo. 

  Apesar de ter obtido resultados pela revisão integrativa, o índice de pesquisas, artigos e 

estudos que abordaram o Emprego Apoiado é muito escasso. Entretanto, as autoras acreditam 

que a metodologia do Emprego Apoiado possui grande potencial para consolidar-se enquanto 

uma política pública de apoio à permanência das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. A pesquisa foi limitada pelos estudos brasileiros, se o estudo abrangesse outros países, 

poderia ter maior potencial de impacto.  

Sugere-se que mais pesquisas deste cunho sejam realizadas e evidenciem a importância 

de ações afirmativas para garantir o acesso e permanência de grupos excluídos ao mercado de 

trabalho. Para que, assim, a temática ganhe maior relevância social e impulsione a concepção 

de políticas públicas para diminuir a exclusão social com relação à empregabilidade.  
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RESUMO 

O Centro Profissionalizante e de Convivência é um programa da Apae de Limeira – SP, que 
atende jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla, a partir dos 14 anos de idade. O 
programa desenvolve algumas atividades diversas para os jovens, sendo uma delas a oferta de 
oficinas práticas para experimentação do trabalho. Nossos princípios estão embasados na Lei 
Federal nº 8.213/91, que garante às pessoas com deficiências a possibilidade de exercerem 
atividades laborais. O objetivo deste trabalho é apresentar, de forma sucinta, as estratégias 
desenvolvidas pela equipe multidisciplinar do programa, junto às empresas parceiras e as 
estratégias e recursos utilizados nas formações e acompanhamentos dos usuários. A 
apresentação dos resultados estará dividida em duas seções: (1) Estratégias de treinamento e 
sensibilização para os empregadores; e (2) Estratégias e Recursos de formação e 
acompanhamento dos usuários. Na primeira seção, apresentaremos o trabalho realizado pela 
equipe junto às lideranças das empresas conveniadas e às equipes de Recursos Humanos, cuja 
finalidade é preparar as empresas para entrevistar, contratar e receber as pessoas com 
deficiências. Na segunda seção, iremos apresentar alguns recursos utilizados desde a formação 
dos usuários até o acompanhamento no trabalho e possíveis desligamentos que possam vir a 
acontecer. As ações voltadas aos usuários podem acontecer dentro e fora da instituição e das 
empresas. Essas ações são realizadas pela Apae de Limeira há 20 anos, e já inseriu mais de 100 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho, tendo excelentes resultados ao longo do tempo 
para a construção de carreira dessas pessoas, para o alcance da autonomia e da independência 
financeira, e para a melhoria da qualidade de vida nos âmbitos sociais, econômicos, relacionais 
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e outros. Por fim, reafirmamos a importância de as APAEs promoverem ações de incentivo, 
formação e acompanhamento para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho. 

Palavras-chaves: Deficiência Intelectual. Trabalho. Inclusão. Prática Profissional. 

1.   INTRODUÇÃO 

Aproximadamente 24% da população brasileira é composta por pessoas que possuem 

algum tipo de deficiência, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2010), o que corresponde 45 milhões de Pessoas com Deficiência (PCDs). 

Segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2015), divulgada pelo 

Ministério do Trabalho, 9,3 milhões de PCDs apresentam perfil para a lei de cotas, porém 403,2 

mil pessoas com deficiência atuam formalmente no mercado de trabalho.  

A Lei Federal nº 8.213/91 (BRASIL, 1991), foi criada para garantir às pessoas com 

deficiência a possibilidade de exercerem alguma atividade laboral. Segundo o art. 93, desta lei, 

a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento 

dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência, na 

seguinte proporção: até 200 funcionários 2%, de 201 a 500 funcionários 3%, de 501 a 1000 

funcionário 4% e de 1001 em diante funcionários 5% (BRASIL, 1991). 

No entanto, é sabido que a maioria das empresas faz a contratação de pessoas com 

deficiências pela obrigatoriedade, e não por acreditarem nas habilidades profissionais dessas 

pessoas (TOLDRÁ; MARQUE; BRUNELLO, 2010; SILVA; PRAIS; SILVEIRA, 2015). 

Muitas vezes, as contratações que não são bem-sucedidas estão relacionadas a incapacidade das 

empresas de adaptar-se, e exigirem tarefas do empregado que não condizem com a vaga e com 

as possibilidades da pessoa frente às deficiências (TOLDRÁ; MARQUE; BRUNELLO, 2010). 

O Centro Profissionalizante e de Convivência (CPC) é um programa da Apae de Limeira 

- SP, que atende pessoas com Deficiência Intelectual a partir de 14 anos, e oferece aos usuários 

oportunidades de adquirirem conhecimentos e práticas profissionais, favorecendo o 

desenvolvimento de habilidades e independência, para que possam participar ativamente da 

sociedade e almejar uma vaga no mercado de trabalho.  

Para além disso, o CPC tem uma série de estratégias e ações voltadas para as empresas 

que visam garantir que os empregadores estejam preparados para receber pessoas com 

deficiência. De forma que as empresas possam compreender a função social do trabalho para 

além da obrigatoriedade da lei, e possam perceber as habilidades das pessoas com deficiência 

intelectual ou múltipla.  
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Este trabalho tem como objetivo apresentar as estratégias desenvolvidas pela equipe 

multidisciplinar do Programa de Profissionalização do Centro Profissionalizante e de 

Convivência da Apae de Limeira, junto às empresas conveniadas e as estratégias e recursos 

utilizados nas formações e acompanhamentos dos usuários. 

2.   METODOLOGIA 

O Programa de Profissionalização do CPC compreende uma série de ações e estratégias 

pensadas para fomentar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Atualmente, a equipe de referência do programa é constituída por profissionais de Psicologia, 

Serviço Social, Pedagogia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e a Coordenadora de Centro, 

que também tem formação em Serviço Social. Além da equipe de referência, o programa ainda 

conta com sete monitoras, com vários níveis de formação, sendo a escolaridade mínima Ensino 

Médio Completo, que são responsáveis pelos grupos de formação e pelas oficinas de prática de 

trabalho. 

O programa divide as ações que são direcionadas às empresas, voltadas para a capacitação 

dos respectivos colaboradores para receber as pessoas com deficiência, e as ações direcionadas 

aos usuários. As ações destinadas às empresas incluem: (i) Sensibilização da alta liderança; (ii) 

Treinamento e sensibilização dos gestores; (iv) Treinamento e sensibilização dos profissionais 

de Recursos Humanos; (v) Palestras e capacitações para colaboradores, que serão apresentadas 

e discutidas posteriormente.  

Já as ações voltadas aos usuários são: (i) Formação, capacitação e experimentação do 

trabalho; (ii) Conhecimento e análise do ambiente de trabalho; (iii) Seleção dos usuários para a 

entrevista; (iv) Acompanhamento ao candidato selecionado; (v) Grupo de Apoio para usuários 

desempregados, que também serão apresentadas e discutidas posteriormente.  

Dentro deste programa, são atendidos, hoje, 69 usuários, divididos em dois períodos, 

matutino e vespertino, distribuídos entre as turmas de Iniciação para o trabalho e as turmas de 

Qualificação para o trabalho. Sendo 37 usuários na Iniciação, separados em quatro turmas, e 32 

na Qualificação, separados em seis turmas. 

Os usuários começam na etapa de Iniciação e, à medida que atingem um desempenho pré-

determinado, podem passar para a Qualificação. Na Iniciação, existem dois níveis, e os usuários 

não necessariamente precisam passar por ambos. Quando entram na instituição, eles são 

avaliados por todos os profissionais da equipe, e indicados para entrar em uma turma. A cada 

semestre, novas avaliações evolutivas são realizadas e o remanejamento de etapa é feito de 

acordo com o sistema de pontuação, desenvolvido pela equipe, que considera scores funcional, 
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comportamental e geral. Ao atingir o score mínimo para transição de etapa, é aplicada uma 

avaliação de habilidades e interesse, que indicará em qual curso de Qualificação o usuário será 

inserido. 

No nível de Qualificação, atualmente, a Apae conta com quatro cursos – Administração, 

Produção Industrial, Artesanato e Panificação. Cabe salientar que a avaliação de habilidades e 

interesse não é determinante. A equipe leva em consideração a adaptação do usuário às 

atividades específicas dos cursos, podendo ser transferido para outro curso de seu interesse.   

É indicado que cada usuário fique no mínimo um semestre em cada etapa, e não há um 

tempo máximo previsto, permitindo que eles permaneçam no mesmo nível até desenvolverem 

um arcabouço de habilidades necessárias para seguir adiante.  

Os usuários que estão na etapa de Qualificação também são avaliados semestralmente e, 

a eles são oferecidas as oportunidades de emprego. As vagas são divulgadas à todos os usuários, 

possibilitando que desenvolvam iniciativa, análise (horários, salário, função e requisitos 

exigidos pela empresa) e autonomia na escolha do emprego e da participação ou não do 

processo seletivo. 

3.   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, apresentaremos de forma mais descritiva as ações realizadas e apontaremos 

alguns resultados mais relevantes dentro de cada ação. Dividiremos os em duas subseções para 

apresentar os resultados alcançados junto das empresas e os resultados alcançados de apoio aos 

usuários. 

3.1. Ações e estratégias junto às empresas 

3.1.1.   Sensibilização de alta liderança 

Voltada à alta liderança da empresa, a sensibilização visa informar sobre as questões 

sociais, legais e mercadológicas relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho, para que as empresas possam estabelecer políticas, diretrizes e metas claras. As 

propostas de trabalho ofertadas pelas empresas devem ser condizentes com a realidade delas, 

além de fornecer apoio e recursos necessários para receber as pessoas com deficiência, 

garantindo condições de trabalho adequadas e remuneração adequada às atividades 

desenvolvidas.  
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Os contatos são feitos, em sua maioria, quando os recursos humanos das próprias 

empresas procuram por candidatos, outras vezes, a equipe técnica busca novos parceiros a fim 

de ampliar as oportunidades de entrevistas de trabalho aos usuários 

No final do ano de 2019, fomos solicitados por uma grande empresa, com sede em 

Campinas - SP, cuja filial local já desenvolve trabalhos em parceria com a APAE Limeira, para 

auxiliar na criação de vagas específicas para pessoas com deficiência dentro da empresa. A 

princípio, os contatos foram realizados entre os diretores da Apae, e posteriormente com a 

equipe técnica. 

Nesse caso, visitamos a empresa, nos reunimos com líderes, avaliamos os espaços físicos, 

observamos inúmeras atividades sendo desempenhadas e discutimos sobre a importância das 

adaptações que a empresa estaria disposta a fazer.  

Essas sensibilizações com as diretorias e lideranças das empresas nos mostram o quanto 

é importante que as empresas estejam sensíveis e adaptadas para receber os usuários, e não 

apenas ofertar vagas em respostas às leis. A oferta de vagas para pessoas com deficiência não 

deve ser atrelada apenas ao cumprimento da lei, é necessário compreendermos a 

responsabilidade social que temos enquanto empregadores, de dar possibilidades reais e 

condizentes com as habilidades e dificuldades de cada pessoa. Afinal: 

[...] a lei beneficia as pessoas com deficiência por meio da obrigatoriedade de sua 
inclusão no mercado de trabalho, e penaliza as empresas pelo seu não cumprimento. 
No entanto, a legislação sozinha não é capaz de promover a inclusão no trabalho de 
forma ampla, para isto é necessária maior conscientização da população sobre as reais 
limitações e potencialidades desses indivíduos. Esta conscientização deve abranger 
toda a comunidade, pois todas as pessoas estão sujeitas a adquirir uma deficiência ou 
a interagir com pessoas com deficiência”(SILVA; PRAIS; SILVEIRA, 2015, p. 
2551). 

3.1.2. Treinamento e sensibilização de equipes de Recursos Humanos, líderes e 

colaboradores  

Os líderes das empresas são peças chave no Programa de Inclusão, pois são eles que 

aprovam o candidato com deficiência no processo seletivo e que administram as relações entre 

os colaboradores de sua área, bem como das atividades desenvolvidas diariamente. Portanto é 

importante que entendam seu papel no processo de inclusão, conheçam o perfil do profissional 

com deficiência e saibam como gerenciá-lo oferecendo oportunidades iguais e extraindo os 

benefícios de uma equipe diversa.  

A equipe que efetua a seleção deve estar preparada para viabilizar a contratação de 

pessoas com deficiência. Principalmente, precisa saber selecionar as pessoas por suas 

competências, estar atenta aos apoios que serão necessários visando proporcionar equidade, 
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além de entender as particularidades da Lei de Cotas e dar suporte aos líderes e gestores da 

empresa. 

Os treinamentos e sensibilização com as equipes, normalmente, são feitas no início das 

parcerias entre empresa e Apae. Essas ações têm como principal objetivo preparar os 

colaboradores diretamente envolvidos com a inclusão de pessoas com deficiência, de forma a 

esclarecer aspectos da deficiência intelectual, romper paradigmas, estabelecer formas saudáveis 

de relações de convivência. Os treinamentos podem ser refeitos a qualquer momento, a partir 

de demandas das empresas.  

Atualmente, temos 32 empresas parceiras, com as quais asseguramos a oferta de uma 

diversidade de funções, sempre visando contribuir para a inserção de jovens e adultos com 

deficiência no mercado de trabalho de formas adequadas e saudáveis, que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. A maioria é aberta para o diálogo, compreende 

e se sensibiliza com as questões em torno da adequação dos processos seletivos, dos postos de 

trabalho e outras demandas específicas.  

Algumas vezes, enfrentamos dificuldades na relação com as empresas quando os líderes 

e/ou os profissionais dos Recursos Humanos se recusam a readequar os processos seletivos para 

as pessoas com deficiência, alegando que os procedimentos da empresa são padronizados. 

Nosso trabalho, com essas empresas, é focar em processos de formação e sensibilização para 

tentar promover transformações culturais nas empresas.  

Caso não haja possibilidade de diálogo, acompanhamos e tentamos preparar os usuários 

para o processo padrão da empresa, garantindo o espaço para escuta e intervenção, a fim de 

prevenir situações de violações direitos, de dignidade. 

3.2. Apoios e Recursos voltados aos usuários 

 Como já dito anteriormente, o programa é organizado em oficinas para oferecer 

diferentes tipos de experiências e aprendizados aos usuários, que os preparem para ingressar no 

mercado de trabalho. Na primeira etapa, são oferecidas oficinas divididas em eixos de 

habilidades práticas, psicossociais, relacionais, conceituais entre outras.  

Essa etapa tem como objetivo garantir que os jovens alcancem desempenhos em áreas 

diversas do desenvolvimento biopsicossocial para, posteriormente, inserir-se em oficinas 

práticas de experiência de trabalho.  

Nas oficinas de qualificação para o trabalho, os usuários vivenciam diariamente práticas 

específicas de cada curso, que visam oferecer experiências aproximadas esperadas para cada 
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função dentro das empresas. Para ambas as etapas, são ofertados momentos preparatórios e de 

discussão pela equipe técnica organizadas de acordo com as demandas e interesses dos usuários.  

3.2.1. Conhecimento e análise do ambiente de trabalho 

A partir da disponibilidade da vaga, o profissional com especialização em Ergonomia 

realiza a análise do ambiente de trabalho, a fim de conhecer quais as habilidades necessárias 

para o preenchimento da função. Quando a empresa necessita cumprir a Lei de Cotas, mas não 

sabe em quais postos de trabalho pode incluir pessoas com deficiência, a equipe técnica realiza 

visita para identificar possíveis locais e adaptações necessárias para a inclusão. 

A equipe técnica discute todos os elementos pertinentes à vaga, prepara uma chamada 

para divulgá-la aos usuários que têm autonomia para candidatar-se às vagas de interesse, no 

entanto, são pré-avaliados pela equipe antes de serem encaminhados para a entrevista. E, em 

alguns casos, incentivamos a participação nos processos seletivos apenas como experiência, 

principalmente para aqueles recém ingressos nas oficinas de prática de trabalho.  

Em momentos anteriores, a equipe técnica fazia a seleção dos candidatos que melhor 

atendiam ao perfil das vagas, no entanto, percebemos pouca participação ativa dos usuários na 

escolha. Reconhecemos que a participação na escolha é importante para que eles possam 

compreender melhor os processos de inserção no trabalho, bem como possibilita o 

desenvolvimento da autonomia, a construção da identidade e a motivação da independência 

frente às escolhas.  

3.2.2. Seleção dos usuários e processos das entrevistas 

A equipe técnica do programa, a partir dos candidatos que se inscrevem para a vaga, 

realiza uma seleção interna prévia, considerando múltiplos fatores, como: interesse do usuário; 

habilidades para o desempenho da função; o score das avaliações evolutivas semestrais; 

envolvimento do usuário nas atividades do Programa; situações de vulnerabilidade que possam 

ser amenizadas a partir da contratação; entre outros. 

 Feitas as seleções, encaminhamos os jovens para os processos seletivos das empresas, 

sendo eles bastante variáveis. Alguns têm apenas uma etapa de entrevista individual, outros 

acrescentam etapas de entrevistas grupais e outras estratégias que as empresas podem adotar. 

Em todas as entrevistas, os usuários são acompanhados por algum técnico da equipe.  

O empoderamento do usuário na escolha da participação no processo seletivo, teve como 

resultado notório maior adesão, reduzindo o índice de desistências. Para as dificuldades de 



36 
 

mobilidade, providências de documentos, dentre outros, a equipe técnica oferece as adaptações 

ou apoios necessários visando tornar os usuários mais autônomos.  

Além disso, realizamos orientações às famílias sobre os processos e importância da 

inclusão da pessoa com deficiência, desde a Lei de Cotas, até os benefícios, salários, horários 

de trabalho e função a ser exercida. Reforçamos com as famílias que o acompanhamento pela 

equipe técnica continuará ocorrendo por meio de contatos diretos com os Recursos Humanos 

das empresas, de forma mais aproximada durante o período de experiência, e espaçadamente, a 

cada seis meses, por meio das avaliações de desempenho junto à empresa. Ainda assim, tanto 

a família como a empresa podem nos acionar a qualquer momento para intervenções que 

venham a contribuir para a permanência no trabalho, sanar dificuldades e garantir a efetividade 

da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

Vale ressaltar que, a participação e apoio da família na inclusão no trabalho é 

preponderante, porém, existem casos em que este apoio não existe, por diversos fatores, e os 

usuários necessitam de um acompanhamento e apoio mais próximo da equipe técnica para que 

a inclusão ocorra. 

Trabalhamos na inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho desde 1999, 

e atualmente estamos com 123 usuários inclusos e em acompanhamento. No ano de 2019 foram 

feitas 33 inclusões e este ano, 2020, foram feitas 8. Ainda que estejamos enfrentando uma grave 

crise decorrente do isolamento social por causa da COVID-19, que afeta significativamente as 

áreas da saúde, economia, educação, assistência social e, consequentemente evidencia um 

impacto no trabalho e o aumento do desemprego, consideramos positiva a inclusão dessas oito 

pessoas serviços essenciais. Essas inserções foram feitas a partir da checagem dos mecanismos 

de prevenção e proteção à contaminação do vírus adotados pelas empresas contratantes, 

garantindo também qualidade e segurança no trabalho.   

Para o usuário selecionado pela empresa, a instituição viabiliza o laudo médico, de acordo 

com os critérios da Lei de Cotas, realizado por psiquiatra, garantindo que todos os 

procedimentos para contratação de pessoas com deficiência sejam seguidos de forma 

sistemática. 

3.2.3. Acompanhamento ao candidato selecionado 

Todos os usuários inclusos no trabalho são acompanhados por profissionais da equipe 

técnica semestralmente ou, caso seja necessário, por demanda da empresa ou do usuário, o 

acompanhamento pode acontecer com maior frequência. 
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Esse acompanhamento é realizado durante todo o tempo em que o usuário permanecer 

vinculado à empresa. Alguns usuários já são acompanhados por mais de 10 anos, apresentando 

excelentes vínculos no trabalho. O objetivo é garantir tanto a adaptação do usuário contratado 

e a qualidade na execução de sua atividade, quanto a adaptação e a satisfação da empresa.  

Indicamos que as empresas nos contatem diante de qualquer situação que cause dúvida 

ou desconforto, possibilitando que auxiliemos nas reflexões que perpassam sobre aspectos 

inerentes à deficiência intelectual, sejam eles administrativos, de função ou de relacionamento, 

favorecendo a empresa na elaboração de estratégias concernentes à situação enfrentada. Assim, 

conseguimos garantir, cada vez mais, que os usuários permaneçam no emprego com boas 

experiências de trabalho, com qualidade de vida e com qualidade para as empresas.  

O acompanhamento semestral é feito a partir da aplicação da avaliação do desempenho 

dos usuários contratados com seus respectivos líderes ou chefes. Essas avaliações, em sua 

maioria, são retornos extremamente positivos sobre os usuários. Em alguns casos, inclusive, 

observamos que os líderes ou chefes os elogiam em comparação à contratados sem deficiência.  

Através dos acompanhamentos, verificamos alguns casos que se sobressaíram, e 

observamos usuários que foram nomeados funcionários do mês e/ou tiveram promoção de cargo 

dentro das empresas, e, consequente aumento de salário. O que, muitas vezes, causa grande 

impacto nos rendimentos da família, tornando-se a principal ou até mesmo a única renda da 

casa.  

Acompanhamos histórias de protagonismo, de usuários que adquirem plena 

independência, constituem família, e dão continuidade às suas vidas sem necessitarem de apoio 

e ou intervenções da equipe.  

3.2.4. Acompanhamento aos usuários desempregados 

A partir da demissão de um usuário, nosso trabalho com ele não se encerra. Neste caso, a 

equipe avalia a situação e oferta o retorno para os cursos de formação, se este também for desejo 

do usuário, ou insere-o no Grupo de Habilidades de Gestão, que é conduzido pelo psicólogo. 

Com caráter preventivo, o grupo tem o objetivo de proporcionar um espaço para trocas e 

compartilhamento de experiências, positivas e negativas, no âmbito do trabalho.  

Os encontros acontecem semanalmente, com três horas de duração, e o número de 

participantes é flutuante. Todo usuário que tenha sido desligado por quaisquer motivos do 

trabalho pode fazer parte dele. 

Fomentamos esses encontros como um espaço de pertencimento e fortalecimento dos 

usuários para que sejam capazes de reinserir-se no mercado de trabalho e de enfrentar as 
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angústias decorrentes dos desligamentos. Por entendermos os desligamentos como um risco 

que os aproxima de situações de vulnerabilidade, reafirmamos a extrema importância desse 

espaço.  

O tempo de acompanhamento dentro deste grupo varia de acordo com as necessidades e 

os objetivos dos usuários, podendo permanecer por um período de seis meses a um ano. Os 

participantes desse grupo também podem se candidatar para as vagas que surgirem no momento 

em que se sentirem seguros para tal.  

O grupo apresenta uma boa resposta de reinserção no mercado de trabalho e, atualmente, 

temos quatro usuários sendo atendidos, por ora, de forma remota. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa de inclusão no mercado de trabalho é uma das ações mais importantes 

desenvolvidas pelo CPC, por promover uma série de possibilidades de inserção social, 

econômica, cultural e relacional das pessoas com deficiência.  

A variedade de ações realizadas pela equipe possibilita um trabalho mais eficaz do ponto 

de vista da inserção e permanência dos usuários nas empresas, bem como o reconhecimento e 

confiabilidade das empresas frente às nossas ações.  

Dividir o trabalho em duas frentes que nos permitem adentrar o contexto das empresas e 

garantir qualidade de adaptação das pessoas com deficiência, assim como oferecer variados 

tipos de apoios aos usuários diante de diferentes necessidades, tem trazido resultados 

satisfatórios para todos os envolvidos nestes processos.  

A estratégia de acompanhamento dos usuários contratados tem demonstrado que as 

pessoas com deficiência são plenamente capazes de se inserir e permanecer no trabalho, 

contribuindo com os valores e resultados da empresa e desenvolvimento de seu protagonismo 

e autonomia. 

Por fim, reafirmamos o nosso compromisso ético e político com as políticas de inclusão 

social e no mercado de trabalho das pessoas com deficiências, garantindo máximo 

aproveitamento das habilidades dessas pessoas, promovendo o enfrentamento à preconceitos e 

normas e rompendo barreiras atitudinais. 
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RESUMO 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPD), reforça o direito dos 
usuários em serem atendidos por estabelecimentos especializados na reabilitação com apoio de 
uma equipe de profissionais. Esta política caracteriza-se por assentir a necessidade de ações 
para com portadores de deficiências no Brasil, garantindo alternativas de prevenção, proteção 
e reabilitação contribuindo para a inclusão e prevenção de agravos nos sujeitos. O Centro de 
Reabilitação de Sobral (CRS), tem como finalidade apoiar os pacientes no processo de 
reabilitação através do auxílio de equipes multiprofissionais. Este relato de experiência tem 
como objetivo apreender a prática profissional na especificidade da Psicologia no CRS e refletir 
sobre a formação do futuro psicólogo neste campo. A metodologia de inserção no campo 
baseou-se nas observações das atividades grupais e individuais do serviço. Tendo como base 
referencial teórico da psicologia do desenvolvimento, analise do comportamento, psicologia e 
políticas publicas e orientações acadêmicas semanais. As principais atividades realizadas no 
serviço foram os acompanhamentos de atendimentos com crianças, pois tratava-se da sala de 
estimulação infantil e os casos mais frequentes eram crianças com diagnóstico de autismo. 
Observou-se como as intervenções aconteciam e buscou-se uma compreensão do repertório de 
comportamento individual que cada pessoa traz consigo além das questões da reabilitação. O 
aprendizado neste estágio foi constante, assim como as questões levadas para a supervisão 
referente ao impacto do diagnostico na vida das crianças e suas famílias. Pode-se concluir que 
a busca da compreensão da dinâmica dos pacientes, profissionais e da instituição corroboraram 
com a formação do futuro psicólogo, além de prover oportunidades de analises e reflexões sobre 
o campo de atuação das políticas públicas e psicologia.  

Palavras-chave: Reabilitação. Diagnóstico. Estágio. Profissionais.  

 

1-INTRODUÇÃO 

Os Centros Especializados de Reabilitação (CER), tem por finalidade apoiar os 

pacientes no processo de estimulação através do auxílio de equipes multiprofissionais. Estes 

dispositivos fazem parte da atenção secundária do Sistema Único de Saúde e são amparados 

pela Portaria MS/GM nº 818 de 05/06/2001 onde determina as Redes Estaduais de Assistência 

à Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2001). O CER realiza procedimentos como: diagnóstico, 

mailto:halineparente22@gmail.com
mailto:suelypsic@yahoo.com.br


42 
 

avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento especializado em reabilitação, entre 

outros. Constitui-se como referencial na rede de atenção à saúde no território e pode ser 

organizado de acordo com a quantidade de modalidades de reabilitação sendo elas: CER II, 

CER III, CER IV, com duas, três e quatro modalidades de reabilitação, respectivamente. O 

trabalho realizado no CER é articulado com os pontos de atenção da Rede de Saúde e 

desenvolve os tratamentos partindo do Plano Terapêutico Singular, documento construído com 

a participação da equipe, usuário e família. Os transportes dos centros são veículos adaptados 

que objetivam o acesso das pessoas com deficiência aos serviços proporcionados pela rede de 

saúde (SECRETARIA DE SAÚDE, ca. 2010). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPD), reforça o direito 

dos usuários em serem atendidos por estabelecimentos especializados na reabilitação com apoio 

de uma equipe de profissionais. Esta política caracteriza-se por assentir a necessidade de ações 

para com portadores de deficiências no Brasil, garantindo alternativas de prevenção, proteção 

e reabilitação contribuindo para a inclusão e prevenção de agravos nos sujeitos. Ademais, suas 

diretrizes destacam: a promoção da qualidade de vida; a prevenção de deficiências; a atenção 

integral da saúde; a prevenção de deficiências; melhores propagações de informações; 

capacitação de funcionários e ordenação e funcionamentos dos dispositivos de saúde (BRASIL, 

2010). 

Existe um déficit de estudos nas temáticas da psicologia e reabilitação, mostrando 

a necessidade da categoria debruçar-se sobre assuntos deste eixo. Fonseca (1985) retrata que o 

papel do psicólogo em reabilitações é de ouvir as vivências do paciente e de seus familiares, 

acompanhando-os, em todas as fases da adaptação contribuindo com a elaboração das 

vivências. Sobre a equipe o autor supracitado afirma que necessita-se de uma abertura a palavra, 

assim como o afeto, visto que, o sujeito perpassa por situações de vulnerabilidade, sejam elas o 

momento do diagnóstico ou a primeira ida ao serviço de reabilitação.  

Brito e Barros (2008) consideram que o manejo com o paciente que está em 

processo de reabilitação deve acontecer considerando não apenas o nível da doença, mas 

estimular as potenciais e reais habilidades do sujeito. Galhordas e Lima (2004) defendem a 

ideia de que o paciente no processo de reabilitação deve ser considerado como um todo, para 

que dessa forma a reabilitação não apareça como uma intervenção em uma dificuldade 

específica, direcionando a atenção e cuidado com igualdade para aspectos psicológicos do 

sujeito.  

Este relato de experiência tem como objetivo apreender a prática profissional na 

especificidade da Psicologia no CRS, refletindo os modos de exercício da profissão nas políticas 
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públicas. Ademais, explanar e refletir sobre o estágio e a prática psicológica. Serão abordadas 

temáticas que perpassam o estágio em psicologia no que diz respeito aos processos de 

diagnósticos e relações profissionais-paciente, expondo o papel da vivência do estágio para a 

formação de futuros profissionais.  

O estágio em psicologia tem como objetivo central o aprendizado de competências 

específicas do exercício profissional e sua contextualização ao currículo de graduação visando 

o efetivo desenvolvimento do aluno (BRASIL, 2008). O Conselho Federal de Psicologia em 

conjunto com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a Associação Brasileira de 

Ensino de Psicologia publicou a “Carta de Serviços sobre estágios e serviços-escola”  que 

discute a respeito das referências que embasam a formação e o exercício profissional da 

categoria e dialoga sobre a qualidade técnica dos estágios e da formação de psicólogos 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA; CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 

DE SÃO PAULO; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA, 2013).  

  

 2-DESENVOLVIMENTO  

 

O cenário deste estudo foi no Centro de Reabilitação de Sobral (CRS) localizado 

na cidade de Sobral, região norte do Ceará. O CRS tem como objetivos primordiais: realizar 

diagnóstico funcional de indivíduos com sequelas neurológicas, traumato-ortopédicas, entre 

outros que interfiram no processo de inclusão sócio familiar. Oferecer assistência 

fisioterapêutica, psicológica, fonoterapêutica, terapêutica ocupacional, serviço social, 

ortopedista, neurologista e enfermagem são medidas de assistências às pessoas que estão com 

tais dificuldades. Identificar junto aos familiares e/ou cuidadores as principais queixas e 

dificuldades no cuidar dos pacientes (SECRETARIA DE SAÚDE, 2010).  

A prática dos estágios compõem de forma obrigatória a formação dos futuros 

psicólogos. Acontece uma ampliação de outras concepções do que se entende de psicologia, 

nos ambitos do estágio e disciplinas, superando a centralidade ocupada pela área clínica.  O 

estágio no CRS teve uma durabilidade de três meses de inserção no campo (CURY & NETO, 

2014). O CRS como primeiro estágio em psicologia imprimiu reflexões sobre o campo da 

saúde, os pacientes, diagnósticos, posturas profissionais e sobre o próprio ser estagiária. Dessa 

forma todo contexto apresentava-se como algo novo, inesperado, mas também com 

características de empolgação e curiosidade. De acordo com Santos e Nobrega (2017) o estágio 

proporciona oportunidade de contato inicial com o exercício da profissão, aproximando o 

campo de atuação com o contexto da universidade e sala de aula.  
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Dieguez (2019) aponta que no início da vivência de estágio o aluno ainda não dispõe 

de experiência, mas carrega consigo as expectativas e opiniões em relação a seu possível 

desempenho e características do espaço.  Partindo desta discussão, os sentimentos e sensações 

que surgem com o ambiente novo de estágio são importantes de ressaltar, visto que fazem parte 

das primeiras experiências, do contato com pacientes, com profissionais já formados e equipes 

multiprofissionais trabalhando juntas.  

Dessa forma, o estágio pode ser compreendido com um novo espaço de 

oportunidade e aprendizagem para o estudante. Vale ressaltar que esta experiência proporciona 

além da ocupação de um espaço, o pensar sobre esta ocupação e sobre as variadas observações 

e atitudes realizadas. Esse “pensar sobre” e divagar sobre acontece nos momentos de discussões 

em supervisão. Para Santos e Nobrega (2017, p.525) “a supervisão faz-se necessária em uma 

formação para além da técnica por favorecer condições de mediação, oportunizando um espaço 

de fala e de ressignificações para as estagiárias”.  

A experiência no campo oferece possibilidade de aprendizagem, encontro com 

desafios e impasses, limitações e as condições de trabalho do psicólogo. Em grupos, discutir e 

refletir sobre as ações, ressignificar conceitos e práticas e se apropriar de saberes e fazeres da 

Psicologia (SANTOS & NOBREGA, 2017). Partindo dessa ideia, a importância do estágio no 

Centro de Reabilitação de Sobral proporcionou um contato principalmente com o trabalho do 

psicólogo com crianças deficientes, famílias e cuidadores, proporcionando a estagiária uma 

abertura maior às queixas, alegrias e realidades presenciadas por este público.  As principais 

atividades acompanhadas no serviço foram os atendimentos com crianças pois tratava-se da 

sala de estimulação infantil. Os casos mais frequentes eram crianças com diagnóstico de 

autismo, entretanto, também havia casos de paralisia cerebral, deficiências adquiridas, entre 

outros.  

As atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional tratavam-se de grupos, e 

atendimento profissional individualizado para cada área caso fosse preciso. Havia grupos de 

postura, com a fisioterapeuta, grupos de autistas com a equipe multiprofissional, além de 

crianças com retardo mental e outros tipos de dificuldades no desenvolvimento. Os casos 

atendidos tratavam-se de dificuldades adquiridas ou não, problemas de comunicação no caso 

do autismo e atendimentos individuais para pacientes com doenças crônicas. Nos grupos dos 

pacientes com diagnóstico de autismo trabalhava-se coletivamente e eram desenvolvidas 

dinâmicas com as crianças no intuito de buscar sempre o diálogo através da brincadeira.  

A metodologia de inserção no campo baseou-se nas observações das atividades 

grupais e individuais do serviço. Tendo como base referencial teórico da psicologia do 
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desenvolvimento, analise do comportamento, psicologia e políticas publicas e orientações 

acadêmicas semanais. Utilizou-se da observação enquanto recurso que pressupõe certa 

permanência em campo e que permite capturar recortes da realidade para a construção deste 

relato de experiência. Lima, Almeida e Lima (1999) afirmam no seu estudo que a escolha pelo 

método da observação se dá porque nele tem-se a possibilidade de apreender variadas situações 

que não seriam possíveis com outras metodologias como as de questionários. O Centro de 

Reabilitação possuía fluxo constante de estagiários, dessa forma já existia uma maior 

familiaridade com alguém novo no espaço. Participei dos atendimentos multiprofissionais, 

observando e intervindo quando necessário. A presença do diagnóstico era efetiva na maioria 

dos casos, mesmo que não fosse algo finalizado por completo. 

Ilustrando de uma forma particular, faço referencia a um caso que pude acompanhar 

de forma contígua, tratava-se de uma criança de 11 anos que por acidente havia caído da escada 

de sua casa e não estava conseguindo uma movimentação adequada das pernas e braços. De 

início, nos exames realizados não foi detectado nenhuma lesão, dessa forma, com o tratamento 

de fisioterapia logo o paciente seria capaz de voltar aos seus movimentos cotidianos e as 

atividades normais. Foi possível observar nos atendimentos a mãe e seu sofrimento devido as 

limitações do filho. Notável também era a forte vinculação entre genitora e filho.  

Em um determinado atendimento, quando a fisioterapeuta perguntou porque a 

criança ainda não estava indo para a escola, pois já faziam meses do acidente a criança 

respondeu que “tinha medo dos colegas se esbarrar nele”, reproduzindo a fala da mãe. Dias 

depois diante da mesma pergunta, a criança se emocionou e respondeu que ainda não estava 

frequentando a escola. A mãe rapidamente sensibilizou-se e mostrou-me o prontuário onde 

relatava a lesão do filho. Depois desse episódio e de mais momentos com a criança e sua mãe, 

observou-se que as preocupações da genitora e as palavras ditas por ela, eram as operações 

motivadoras para a criança não frequentar a escola por medo e insegurança do que poderia vir 

a acontecer.  

Neste caso, pode ser observado o quanto o peso do diagnóstico e da lesão adquirida 

podem afetar emocionalmente tanto o paciente como aqueles que mantém vínculo afetivo. Mas, 

o diagnóstico diz pouco sobre um indivíduo que possui toda uma história de vida além do 

adoecimento, por isso, é relevante lembrar que acima do conhecimento daquele diagnóstico era 

tudo que ela sabia que o filho construiu e ainda constrói ao longo de sua vida. Como apresentado 

por Torós (1997), o diagnóstico trata-se de uma necessidade de comunicação multidisciplinar 

que exige na maioria das vezes algum tipo de classificação do comportamento. Dessa forma, 
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observa-se que para a mãe do paciente está lesão escrita vinha a quebrar a visão que possuía de 

seu filho, interferindo no seu emocional.  

Pôde-se observar que além do diagnóstico, a mudança de vida depois do acidente 

também foi algo que repercutiu sobre a vida do paciente e de todos que convivem com o mesmo. 

Existe uma mudança rápida que é sentida em coisas pequenas que não são possíveis de serem 

realizadas, como o exemplo do paciente que diz “ antes eu subia o alto da minha rua para brincar 

com meus amigos, hoje em dia minha mãe me ajuda”. Assim sendo, a  

[…] disrupção do percurso normal de vida pode alterar o significado personalizado 
das noções de tempo, espaço e capacidade judicativa. A doença contextualiza-se 
individual e socialmente, afectando o equilíbrio psicodinâmico do sujeito em relação 
com o meio envolvente. A pessoa em causa confronta-se com uma situação nova [...] 
(OLIVEIRA, 2000, p. 437) 

Continuando com a temática do diagnóstico, observou-se que a frequência de 

crianças que chegavam com diagnósticos de TEA (Transtorno do Espectro Autista) no CRS 

eram as mais frequentes. De acordo com Goulart e Assis (2002), o Autismo envolve problemas 

relacionados a habilidades sociais e a problemas no desenvolvimento da linguagem, engajados 

em comportamentos repetitivos e estereotipados.  

Durante o período dos três meses de estágio ocorreram observações e participações 

nos grupos de autistas da instituição. A compreensão de algumas características do Autismo 

tornava-se mais difíceis no início por dois motivos: o primeiro pela inexperiência com o público 

e segundo por ser nova na instituição.  Mesmo as crianças possuindo diagnóstico iguais, cada 

um preservava consigo um jeito individual de se comportar, ou seja, enquanto uns expressavam-

se agitados, outros emitiam expressões comportamentais de calma.  

Diante desse exposto observa-se que o diagnóstico não pode reduzir as crianças 

apenas aos comportamentos ditos específicos do mesmo, visto que cada uma possui seu núcleo 

familiar, sua cultura e maneira de viver. Assim sendo, os profissionais devem estar sempre 

atentos diante das diferenças individuais de cada sujeito. Em relação a este assunto, Barreto 

(2011, p. 195) afirma que “Diagnosticar um paciente não se restringe a reconhecer a patologia 

associada a um quadro clínico classificado numa categorização geral e abrangente, é preciso 

compreender singularidade, particularidades e condições específicas. ”  

Sobre posturas profissionais no ambiente de estágio, foi possível realizar alguns 

apontamentos valiosos. A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPD) 

enfatiza que os profissionais devem trabalhar em formato interdisciplinar, envolvendo 

familiares, atenção primária e comunidade como um todo em busca de maiores 

desenvolvimentos e inclusões do paciente. Observa-se diante da PNSPD, a importância da 
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equipe profissional para o incentivo e apoio do paciente e de seus cuidadores. Dessa maneira, 

no Centro de Reabilitação de Sobral percebeu-se dificuldades para as discussões de casos e de 

intervenções dos pacientes, assim como obstáculos para o trabalho inter-relacionados da equipe 

multiprofissional. 

Pombo-de-Barros e Marsden (2008) afirmam que o psicólogo no seu fazer 

profissional deve buscar questionar-se sobre os acontecimentos da prática psicológica, criar 

estratégias inovadoras nas terapias. Apesar do autor direcionar-se aos psicólogos vale ressaltar 

que as reflexões acerca do exercício dos profissionais na saúde é de extrema importância para 

evidenciar suas possibilidades e posturas, além das limitações enfrentadas pelos mesmos em 

seus contextos de trabalhos. Estes estarão em contato direto com os pacientes e com a 

necessidade de recuperação de cada um. 

 Sobre posturas profissionais observa-se distanciamentos e ausência de articulação 

entre as equipes de saúde pesquisadas e a população. Os resultados refletem tratamentos 

descontínuo dos usuários entre as diversas profissões, dificuldades no trabalho integrado e em 

equipe conflitos de poder e problemas com a gestão além de uma fragmentação na organização 

do trabalho. Como consequência existe uma descrença dos usuários no serviço de saúde e 

divergência com o discurso do Sistema Único de Saúde (OLIVEIRA; MORETTI- PIRES; 

PARENTE, 2011). De acordo com as observações no serviço de saúde do estágio, notou-se que 

para a equipe é necessário ter uma melhor relação multiprofissional, com a chefia do serviço e 

uma maior proximidade com os pacientes.  

Como apontado por Dieguez (2019) o estágio supervisionado em Psicologia possui 

como principal finalidade o desenvolvimento de habilidades e competências do aluno, embora 

lhe traga muitas mais experiências e aprendizados profissionais. Partindo da prática de estágio 

vivenciado no Centro de Reabilitação de Sobral foi possível construir largas evoluções sobre o 

trabalho em equipe, atendimento multiprofissional e reabilitação em serviços de saúde. A 

linguagem dos diagnósticos ouvidas durante o estágio não faziam parte do cotidiano como 

estudante de Psicologia, dessa maneira, o contato com esse novo foi algo que acrescentou 

significativamente na formação profissional de estagiária.   

 

 3-CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo teve como objetivo  apreender a prática profissional na 

especificidade da Psicologia no CRS e refletir sobre o estágio na formação do futuro psicólogo 
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neste campo. A experiência de inserção em prática contribuiu para a compreensão da atuação 

psicológica no contexto da reabilitação. O diagnóstico sendo uma presença frequente no 

cotidiano do espaço mostrou-se como empecilho para aceitação dos sujeitos e também 

evidenciou-se como algo que não engloba as singularidades dos sujeitos. As supervisões 

cumpriram papel fundamental para os debates do que mais inquietava na prática.  

O compromisso com os pacientes observou-se como fator essencial para um 

acompanhamento eficaz da reabilitação, demonstrando que o acolhimento e cuidado são 

imprescindíveis para uma relação profissional-paciente. A organização e planejamento dos 

grupos realizados em qualquer serviço necessita de uma integração entre os profissionais de 

equipe para proporcionarem momentos direcionados ao desenvolvimento e reabilitação 

necessários.  Quando observou-se a demanda de escuta e apoio a mãe e filho, pude perceber o 

quanto a dor física está acompanhada da dor psíquica.  

Algumas questões que foram discutidas ao longo do texto, são tópicos que me 

instigaram no estágio: o comportamento profissional diante dos serviços de saúde, o autismo, 

as deficiências adquiridas, entre outros. Expectativas criadas no início foram se desfazendo com 

o tempo, e outras coisas tomaram lugar. Tanto as supervisões quanto o estágio me ensinaram a 

pensar no melhor dos sujeitos, acreditando na capacidade que cada um tem de desenvolver.  

A prática psicológica a partir da experiência do estágio mostrou-se como suporte 

necessário para o processo de reabilitação em conjunto com os outros profissionais que fazem 

parte da equipe. A vivência do estágio contribui a pensar no fazer da psicologia, mas não se 

encontra distante das questões teóricas. Pombo-de-Barros e Marsden (2008) alertam sobre a 

relevância dos psicólogos estarem atentos para não exercer a profissão de forma mecânica 

esquecendo o referencial teórico, por isso a necessidade de um questionamento constante sobre 

as implicações do cotidiano profissional.  

Observou-se uma deficiência nos estudos que ligam a temática da atuação 

psicológica e a reabilitação. O campo da deficiência e da psicologia tem potenciais pesquisas e 

contribuições exitosas para todo um público. A inclusão e dedicação para com pesquisas na 

área da deficiência possui imensa relevância dado que contribuem com a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa com Deficiência. 

Os dispositivos de saúde focados com propostas interdisciplinares têm colaborado 

com a inserção do profissional da psicologia nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde 

(FERRAZZA, 2016). Os Centros Especializados de Reabilitação atrelam-se a esses novos 

projetos multidisciplinares de atendimentos ao público. A psicologia vê-se com novos campos 

e desafios para o exercício profissional, rompendo com a lógica centralizada de trabalho 
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individualizado no setting clínico. Por fim, a experiência de inserção no Centro de Reabilitação 

proporcionou novos olhares sobre o trabalho multiprofissional, o fazer psicológico e o 

entendimento das temáticas da reabilitação e deficiência.  
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RESUMO 

Introdução: Uma das dificuldades encontradas pelo paciente amputado unilateral é a descarga 
de peso assimétrica entre MMII, que pode interferir diretamente na função e qualidade de vida 
do mesmo. Estudos mostram que essa assimetria existe, e na grande maioria tende a 
sobrecarregar o membro contralateral ao da amputação. Objetivo: o principal objetivo deste 
estudo foi avaliar a capacidade de pacientes amputados unilaterais em melhorar a descarga de 
peso no membro protetizado utilizando videogames baseados em realidade virtual, em nossa 
experiência o “Kinect®” como recurso terapêutico, tornando-a mais simétrica e 
consequentemente diminuindo as comorbidades relacionadas à sobrecarga no membro residual. 
Metodologia: foram selecionados quatro pacientes amputados unilaterais com queixa de dor 
no membro residual, que foi analisada de acordo com a EVA, e a descarga de peso assimétrica 
foi constatada com duas balanças de uso doméstico; após a pesagem, foram submetidos a uma 
hora semanal de terapia utilizando o “Kinect®” em jogos que demandavam a descarga de peso 
bilateral, durante 90 dias. Resultados: houve uma melhora significativa de todos os pacientes 
tanto na descarga de peso, quanto ao nível da dor, comparada à avaliação inicial. Conclusão: o 
“Kinect®” mostrou-se uma ferramenta extremamente útil no processo de reabilitação do 
paciente amputado, melhorando diversos indicadores de aptidão física e atingindo seus 
objetivos de forma mais rápida e agradável. 
Palavras-chave: Fisioterapia. Reabilitação. Amputação.  Membro inferior. 
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1-INTRODUÇÃO 

   Segundo o censo demográfico (IBGE, 2015) o Brasil tem cerca de 46 milhões de pessoas 

com deficiência, sendo 13,1 milhões de pessoas com deficiência física e 1,3 milhões com 

deficiência física adquirida. A falta de mobilidade afeta a capacidade funcional do indivíduo, 

afastando-o do convívio social e da prática de atividade física, o que pode acarretar em riscos à 

saúde como obesidade e hipertensão arterial  (AURICCHIO, J.R. et al  2018) 

 A amputação é a retirada total ou parcial de um membro, e geralmente está associada à 

mutilação, incapacidade e dependência (JUNIOR, P.C.N; MELLO, M.A.; MONNERAT, E., 

2009). É considerada o procedimento cirúrgico mais antigo e não deve ser considerado como 

fim, e sim como início de uma nova fase da vida, que tem como principal finalidade devolver 

a funcionalidade e dignidade ao indivíduo (CARVALHO, F.S. et al., 2005). 

  As principais causas são: origens vasculares, traumatismos, deformidades congênitas, 

tumores e infecções (BRITO, D.D.; ISERNHAGEN, F.C.; DEPIERI, T.Z., 2005). 

Os níveis de amputação de membros inferiores são divididos em: amputação de pé, 

transtibial, transfemoral, desarticulação do joelho e quadril (DEBASTIANI, J.C., 2005). 

De acordo com (AURICCHIO, J.R. et al  2018) baseado nas referências da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC, 2016), a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH, 2011) e 

no estudo de Labouret et al. (1983), a população de amputados apresenta maior pressão arterial 

sistólica devido as alterações viscoelásticas do sistema arterial  

 No período de reabilitação pré-protetização existem vários objetivos a serem 

alcançados, visando proporcionar ao amputado a habilidade para realizar todas as atividades 

possíveis sem o uso da prótese, preparo do coto para receber a mesma, treinamentos de 

transferências de peso, equilíbrio, coordenação e alongamentos visando prevenção de 

encurtamentos e, futuramente, a deambulação (CARVALHO, J.A, 2003). 

  A reabilitação pós-protetização é classificada como a última fase de tratamento do 

amputado, e é responsável pelo sucesso  trazendo como principais resultados a independência 

e a ressocialização (CARVALHO, J.A, 2003).  

Os principais objetivos da fisioterapia no pós-operatório de amputação de membros 

inferiores são: obter um bom equilíbrio muscular, recuperar a função do músculo, evitar 

contraturas e deformidades secundárias, diminuir e/ou eliminar a dor, modelar e maturar o coto, 

colocar uma prótese em perfeitas condições de ajuste e alinhamento, realizar treinamento de 

marcha e corrigir possíveis defeitos encontrados (CARVALHO, J.A, 1999). 
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(AURICCHIO, J.R. et al  2018) sinaliza que assim como no estudo de Lima et al. (2017) 

nos trazem  haver uma redução de cerca de 23% da glicemia após exercício físico em até 30 

min e que depois desse período há uma elevação no índice glicêmico,  sugerindo inclusive 

implemento nos níveis metabólicos devido a prática regular de exercícios corroborando com 

nossos achados no perfil metabólico de amputados. 

  Em relação ao grau de dificuldade do paciente na utilização e adaptação da prótese, 

quanto mais elevado for o nível da amputação, maior será o grau de dificuldade na reabilitação 

SMITH, D.G., 2004). 

O Paciente amputado unilateral sofre uma importante complicação, que é a descarga de 

peso assimétrica entre os membros inferiores, que pode interferir diretamente na função e 

qualidade de vida do mesmo (TALIS, V.L., 2007). Estudos mostram que essa assimetria 

realmente existe, e na grande maioria tende a sobrecarregar o membro contralateral ao da 

amputação, ou seja, o membro sadio (LOIZEAU, J., 1995). Não existem estudos que 

comprovam se o indivíduo protege o membro residual porque ele está fraco, ou se perdeu força 

por excesso de proteção (MCCRORY, J.L.; WHITE S.C.; LIFESO, R.M., 2001). É possível 

que a fraqueza muscular, associada com padrões assimétricos na marcha, levem a sobrecarga 

do membro não amputado, causando complicações secundárias como dor e osteoartrite 

(LOIZEAU, J., 1995). 

Quanto mais precocemente a fisioterapia for iniciada, maior será o potencial de sucesso 

na reabilitação, e menor a probabilidade de desenvolver complicações secundárias, como 

contraturas da articulação (LIANZA, S., 2007). 

Considera-se completa a reabilitação no amputado somente quando o paciente estiver 

utilizando a prótese, com total independência e controle (CARVALHO, J.A, 1999). Para que a 

reabilitação seja satisfatória, é crucial uma boa avaliação, tanto no pré-operatório, quanto no 

pós-tratamento, nos permitindo comparar e avaliar se todos os procedimentos foram realizados 

de forma eficaz (MARQUES, A.P., 2003). 

Os avanços tecnológicos, continuamente, influenciam a prática dos profissionais de 

saúde e podem auxiliar na criação de novas ferramentas de intervenção. Desse modo, 

recentemente, a Fisioterapia e  a terapia ocupacional vem utilizando os princípios da realidade 

virtual (RV), que é definida como uma abordagem tridimensional gerada por computador que 

tem a capacidade de simular um ambiente real vivido pelo usuário através da estimulação dos 

canais sensoriais, por meio de hardwares e softwares específicos. (DIAS, T.S.  et al 2019) .  

No contexto da reabilitação em pacientes amputados, um novo recurso da fisioterapia e 

reabilitação, que tem como particularidade principal a movimentação humana é o “Kinect®”. 
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Lançado nos EUA em 4 de novembro de 2010, é considerado um sensor de movimentos de 

última geração, utilizado juntamente com o console do Videogame Xbox 360, e dispensa para 

sua interação, qualquer tipo de manuseio de controle ou Joystick (PARIZKOVA, J.; CHIN, M., 

2003). 

Para uma maior interação do paciente, utilizam-se ambientes virtuais por meios de 

jogos, o que proporciona ao indivíduo a sensação de experimentar uma diferente realidade 

(ALBUQUERQUE E.C.; SCALABRIN, E.E., 2007). 

A Reabilitação com o “Kinect®” nada mais é do que a cinesioterapia associada à 

estimulação visual, permitindo a realização de descarga de peso, dissociação de cinturas 

escapular e pélvica, estímulo de ortostatismo, treino de equilíbrio, fortalecimento e 

alongamento globalmente da musculatura através da movimentação, mobilidade articular 

global e melhorara  da amplitude de movimento, com total interesse e adesão ao tratamento, 

sendo uma atividade prazerosa e diferente da rotina de tratamentos monótonos. 

(DIAS, T.S.  et al 2019) aponta que destaca-se que os estudos realizados junto a 

indivíduos com desordens neuromotoras, incluindo PC, abordam ganhos no desempenho 

ocupacional, função motora grossa, equilíbrio, força, nas atividades cotidianas, na função de 

membros superiores, na aderência ao tratamento e na motivação.  

O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de pacientes amputados unilaterais, em 

melhorar a descarga de peso no membro protetizado, utilizando o “Kinect®” como recurso 

terapêutico, tornando-a mais simétrica e consequentemente diminuindo as comorbidades 

relacionadas com sobrecarga no membro residual (não amputado). 

 

2-DESENVOLVIMENTO 

Materiais e Métodos 

O presente estudo avaliou a capacidade de pacientes amputados em melhorar a descarga 

de peso no membro protetizado, tornando-a mais simétrica e, consequentemente, diminuindo 

as comorbidades relacionadas à sobrecarga no membro residual (não amputado). 

Como critérios de inclusão foram considerados:  pacientes amputados unilateralmente, 

já protetizados, que apresentassem queixa de dor no membro residual em virtude da sobrecarga 

de peso, e que frequentassem o Centro de Reabilitação da APAE – Bauru. 

Como critérios de exclusão foram considerados: pacientes que não apresentassem 

queixa de dor no membro residual, pacientes com patologia prévia como causa para a dor já 

diagnosticada anteriormente e pacientes ainda não protetizados. 
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Foram selecionados seis pacientes, e quatro se enquadraram nos critérios de inclusão e 

exclusão. Foram pesados inicialmente, e após, esse peso foi dividido em dois para comparar a 

distribuição em cada membro, utilizando-se duas balanças de uso doméstico. 

Após constatada a assimetria, esses pacientes foram submetidos a uma hora de 

fisioterapia utilizando jogos de videogame que solicitassem carga bilateral como “esquiar, jogar 

boliche e futebol”, como recurso para melhorar a descarga de peso na prótese,  

A dor foi avaliada através da Escala Visual Analógica de dor no momento da avaliação 

inicial, após 30, 60 e 90 dias de tratamento. 

Foram utilizadas duas balanças da marca Black & Decker modelo BB20, uma câmera 

digital da marca Samsung de 10 megapixels e um videogame modelo “ X-Box” com o sensor 

de movimento “Kinect®” da marca Microsoft. 

Após o jogo, esses pacientes eram pesados novamente e os valores comparados e 

anotados. 

 

Resultados 

 Os quatro pacientes selecionados apresentaram, segundo a Escala Visual Analógica de 

dor, os seguintes resultados no dia da avaliação inicial, após 30, 60 e 90 dias de tratamento, 

apresentados na Tabela 1.  

 

 

 

Tabela 1 – dor segundo a Escala Visual Analógica 

Paciente Inicial 30 dias 60 dias 90 dias 

   

Paciente 1 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Paciente 2 

 

7 

 

4 

 

1 

 

1 

 

Paciente 3 

 

8 

 

4 

 

2 

 

1 
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Paciente 4 6 3 2 0 

     

O Gráfico 1 apresentou as descargas de peso na avaliação inicial, antes de utilizar o 

“Kinect®”, apresentando seus pesos totais, e separados por membro residual e prótese. 

 

 

Gráfico 1 – Descarga de peso Inicial 

 

As descargas de peso após a utilização do “Kinect®”, por uma hora com jogos que 

solicitaram descarga de peso na prótese foram apresentadas no Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 1 – Descarga de peso final 
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Discussão 

O Paciente amputado unilateral sofre uma importante complicação, que é a descarga de 

peso assimétrica entre os membros inferiores, situação que pode interferir diretamente na 

função e qualidade de vida do mesmo (TALIS, V.L., 2007). 

Segundo Mccrory et. al. 2001, ainda não foi comprovado o motivo pelo qual o indivíduo 

sobrecarrega a perna sadia, pois deixa duas hipóteses: ou sobrecarrega porque o membro está 

fraco, ou o membro está fraco porque o indivíduo o protege.   

Baseado nessas 2 hipóteses, utilizamos o “Kinect®”; caso o paciente realizasse a 

descarga assimetricamente por receio, com a estimulação visual de jogos esportivos somada à 

diversão, talvez houvesse diminuição do receio e a descarga de peso seria realizada de forma 

mais simétrica nos membros inferiores. Se o problema fosse a proteção do membro por 

fraqueza, o indivíduo em reabilitação com o “Kinect®” fortalece globalmente o corpo, por se 

tratar da movimentação ativa em todos os membros, pois o “Kinect®” nada mais é que 

cinesioterapia associada a estimulação visual. 

Os estudos de (DIAS, T.S.  et al 2019)  sugerem que a intervenção utilizando o 

videogame pode ter contribuído para a melhora de dez habilidades cognitivas, sendo cinco 

estimuladas diretamente por meio dos jogos selecionados. Verificou-se assim, através da 

pesquisa, que a gameterapia pode se apresentar como estratégia terapêutica, por possibilitar 

melhora nas habilidades cognitivas e no engajamento do paciente no tratamento, sendo aliada 

a outros métodos de tratamento  

A Cinesioterapia mostrou-se muito eficaz na reabilitação dos amputados unilaterais, 

comprovando a tese do autor citado acima, que é a base da fisioterapia, pois devolve a função 

e evita patologias secundárias como as que os amputados unilaterais podem desenvolver devido 

à sobrecarga no membro contralateral ao da amputação. Podemos observar também que a 

cinesioterapia não só está presente no período pró-protetização, mas sim em todo o processo 

reabilitacional, conforme Carvalho, J.A., (2003), antes do paciente receber a prótese, são 

realizadas atividades de movimentação, coordenação e alongamentos corporais visando a 

deambulação mais precocemente possível. 

Quanto aos riscos, o primeiro relato de caso ocorrendo acidente grave na utilização do 

Nintendo™ Wii, é de uma mulher de 55 anos sofreu uma queda sobre a borda de seu sofá 

enquanto jogava tênis utilizando o dispositivo, resultando em um hemotórax traumático. Isso 

demonstra preocupação de autores na utilização dessa modalidade como ferramenta 
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reabilitacional sem supervisão de um profissional capacitado da área de saúde (PEEK, A.C., et 

al., 2008). É de extrema importância a monitorização de um profissional capacitado da área da 

saúde, afim de evitar quaisquer complicações que afetem diretamente o paciente (HIRPARA, 

K.M.; ABOUAZZA, O.A., 2008). 

Nos estudos realizados, quanto ao fator de adesão ao tratamento, todos os pacientes 

promoveram grande interação e adesão utilizando o “Kinect®”, confirmando a tese do autor 

acima, de que ambientes virtuais despertam maior atenção e interesse do paciente ao tratamento 

realizado. 

Segundo Marques, A.P., (2003), para que a reabilitação seja satisfatória, é de extrema 

importância uma boa avaliação, tanto no pré-operatório quanto no pós-tratamento, permitindo 

comparar e avaliar se todos os procedimentos foram realizados de forma eficaz. No presente 

estudo, uma avaliação adequada foi essencial para comparar a melhora dos pacientes antes e 

após serem submetidos às sessões com o “Kinect®”, comprovando eficácia ao tratamento. 

Quanto os fatores de inclusão dos indivíduos para o seguinte estudo, de 10 pacientes 

que frequentam a fisioterapia da APAE/Bauru, apenas 4 foram selecionados, tendo em comum 

amputação de membro inferior unilateral e queixa de dor no membro contralateral ao da 

amputação, e assim constatando, através de duas balanças de mesmo modelo e marca, que todos 

apresentavam sobrecarga no membro sadio. A pesagem foi feita com os pacientes em 

ortostatismo, eretos, olhando para frente, sem ver o resultado da pesagem, tanto no início quanto 

no final da sessão, para evitar a correção da assimetria vendo o resultado na balança. Os 

resultados das pesagens foram anotados e fotografados antes e após uma hora de sessão 

utilizando o “Kinect®”, para que não deixassem dúvidas quanto os registros e também como 

prova contra falsos resultados.  

Quanto ao instrumento para avaliação do nível da dor dos pacientes, utilizamos a escala 

EVA, assim quantificando o nível da dor de cada paciente, para que pudéssemos comparar o 

antes e depois da reabilitação com o “Kinect®”, analisando a eficácia do tratamento proposto. 

Quanto à análise dos resultados de cada paciente na avaliação inicial, o paciente 1 referiu 

sua dor como nota 5 (considerada moderada); o paciente 2 referiu sua dor como nota 

(considerada moderada); o paciente 3 referiu sua dor como nota 8 (considerada intensa) e o 

paciente 4 referiu sua dor como nota 6 (considerada moderada). Após 30 dias da avaliação, 

resultando em 1 hora semanal, somando no total 4 sessões e 4 horas, analisamos novamente os 

pacientes com a escala EVA. O paciente 1 referiu sua dor como nota 3 (considerada moderada); 

o paciente 2 referiu sua dor como nota 4 (considerada moderada); o paciente 3 referiu sua dor 

como nota 4 (considerada moderada) e o paciente 4 referiu sua dor como nota 3 (considerada 
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moderada). Podemos observar, em geral, uma melhora de todos os pacientes quanto ao nível da 

dor, comparada à avaliação inicial. Após 30 dias, com os pacientes realizando as sessões 

durante 1 hora semanal, totalizando mais 4 horas, realizamos novamente a avaliação. O paciente 

1 referiu sua dor como nota 2 (considerada leve); o paciente 2 referiu sua dor como nota 1 

(considerada leve); o paciente 3 referiu sua dor como nota 2 (considerada leve) e o paciente 4 

referiu sua dor como nota 2 (considerada leve). Assim, podemos observar uma melhora 

significativa de todos os pacientes quanto ao nível da dor, comparada à avaliação inicial.  

Para finalizarmos, após mais 30 dias com os pacientes utilizando o “Kinect®” no mesmo 

esquema de 1 hora semanal, somando desde o início do tratamento ao final totalizando 90 dias, 

12 sessões e 12 horas, realizamos avaliação final e obtivemos os seguintes resultados: o paciente 

1 referiu sua dor como nota 1 (considerada leve); o paciente 2 referiu sua dor como nota 1 

(considerada leve); o paciente 3 referiu sua dor como nota 1 (considerada leve) e o paciente 4 

referiu sua dor como nota 0 (sem dor).  

Analisando os resultados obtidos na avaliação final, pudemos observar que os pacientes 

1, 2 e 3 ainda referiam dor, porém tiveram uma melhora significativa comparada à avaliação 

inicial, e somente o paciente 4 obteve total ausência da dor. Observamos também que, a partir 

dos primeiros 30 dias utilizando o “Kinect®”, após a avaliação, obtivemos uma boa melhora em 

todos os pacientes quanto ao nível da dor, e a cada mais 30 dias de avaliação as melhoras 

ocorreram de forma acentuada em todos os pacientes. 

Podemos observar que a melhora da dor nos pacientes, sem dúvidas, é o reflexo de uma 

melhora na distribuição da carga corporal, deixando, assim, de sobrecarregar o membro sadio 

e realizando uma descarga de peso mais simetricamente tanto no membro com a prótese quanto 

no membro sadio. 

 

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os resultados observados, concluímos que a utilização do “Kinect®” como recurso 

terapêutico na reabilitação de pacientes amputados apresentou diversos benefícios, tais como a 

melhora na distribuição de carga nos membros protetizados e residual, com redução das queixas 

de dor e, consequentemente, a melhora da marcha. Houve melhora da adesão ao tratamento por 

se tratar de um recurso dinâmico, interativo e muito divertido, o que levou ao maior interesse e 

socialização entre os pacientes.  

Por se tratarem de jogos que demandem um nível de exercício bastante intenso, 

acreditamos também que a sua utilização frequente proporcione consideráveis melhoras no 

equilíbrio, força muscular e resistência cardiorrespiratória. 
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Portanto o “Kinect®” mostrou-se como uma ferramenta extremamente útil no processo 

de reabilitação do paciente amputado como um todo, melhorando diversos indicadores de 

aptidão física e atingindo seus objetivos de forma mais rápida e agradável. 
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RESUMO:  

O programa de Reabilitação Intelectual do Centro Especializado em Reabilitação (CER III) da 
APAE-Bauru tem a finalidade de acompanhar os usuários que necessitem de estimulação 
neurossensorial com os diagnósticos de Deficiência Intelectual e/ou Transtorno do Espectro 
Autista, por meio da prestação de assistência em saúde, serviços ambulatoriais com equipe 
multiprofissional, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Estudos indicam uma alta prevalência de transtornos mentais em pessoas com 
deficiência intelectual. Entretanto, em nossa legislação, tratamos de forma distinta a deficiência 
e a saúde mental, por meio de diferentes políticas públicas de prestação de serviços em saúde. 
São cada vez mais frequentes os encaminhamentos dos usuários dos serviços de saúde mental 
para a Rede CER III com a hipótese diagnóstica de deficiência intelectual. Observa-se na prática 
profissional que, muitas vezes, o segundo diagnóstico acaba por impor às famílias a perda do 
serviço de referência. O objetivo deste estudo é descrever dois casos de usuários do programa 
de Reabilitação Intelectual da APAE-Bauru com diagnóstico de deficiência intelectual e que 
apresentam características de transtorno mental em comorbidade, visando contribuir para a 
discussão e ampliação do conhecimento em relação ao tema. Foram coletadas informações dos 
prontuários sobre os motivos dos encaminhamentos ao serviço, históricos de atendimentos 
anteriores, comportamentos relatados pela família, processo de avaliação diagnóstica 
multidisciplinar e de funcionalidade, bem como relatos dos profissionais da reabilitação. 
Ressaltamos as limitações das ofertas de serviços de saúde que oferecem barreiras concretas ao 
acesso dos usuários com ambas condições. Assim, há a necessidade de constante articulação 
entre as redes com abertura de pontos de diálogo entre os gestores e os profissionais envolvidos, 
buscando-se uma efetiva inclusão social com a garantia de direitos da pessoa com deficiência. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a Associação Americana em Deficiência Intelectual e do 

Desenvolvimento (AAIDD), a deficiência intelectual é uma incapacidade caracterizada por 

limitações significativas tanto no funcionamento intelectual (raciocínio, aprendizado e 

resolução de problemas) quanto no comportamento adaptativo, que cobre uma gama de 

habilidades sociais e práticas do dia-a-dia e deve se originar antes dos 18 anos (AAIDD, 2010). 

No mesmo sentido, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, define a 

deficiência intelectual como um transtorno com início no período do desenvolvimento que 

inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social 

e prático (DSM–5, 2014). Para fins de avaliação diagnóstica e elaboração de metas para o 

processo de reabilitação da pessoa com deficiência, a noção de incapacidade vem ganhando 

destaque com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), 

instrumento complementar à Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que leva em 

consideração a perspectiva sócio ambiental, ampliando, assim, a visão biomédica (OMS, 2008). 

 O Centro Especializado em Reabilitação (CER III) foi habilitado pelo Ministério da 

Saúde por meio da portaria 584 de 29 de maio de 2013, passando a integrar a Rede de cuidados 

à pessoa com deficiência do “Plano Viver Sem Limites”, observada a sistemática de referência 

e contra referência do Sistema Único de Saúde (SUS), nas áreas de Reabilitação Intelectual, 

Física, Visual e Oficina Ortopédica, por meio da prestação de assistência em saúde pelos 

serviços ambulatoriais com equipe multiprofissional. Mais especificamente, o programa de 

Reabilitação Intelectual tem a finalidade de acompanhar os usuários que necessitem de 

estimulação neurossensorial com os diagnósticos de deficiência intelectual e Transtorno do 

espectro autista (TEA). As atividades ofertadas incluem desde a avaliação diagnóstica e de 

funcionalidade, até a estimulação relacionada ao desenvolvimento da pessoa com deficiência 

intelectual ou TEA. São realizados atendimentos individuais (consultas médicas, 

procedimentos terapêuticos de reabilitação e estimulação, atividades de vida diária e prática, 

orientação de cuidados de enfermagem e orientação familiar) e atendimentos grupais 

(atividades educativas em saúde, grupo de orientação e estimulação, modalidades terapêuticas 

de reabilitação e atividades de vida diária e prática). Além dos atendimentos, são realizados 

estudos de caso em equipe multidisciplinar, orientação escolar e orientação técnica às equipes 

dos serviços de reabilitação intelectual (APAE-BAURU, 2020). 
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 Lopes (2014), ao comentar o texto da Convenção da ONU de 2007 sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, ressalta que houve diferentes propostas até se formar o consenso na 

conceituação, visto que havia a preocupação de se diferenciar a “deficiência intelectual” de 

“doença mental”. A autora chama a atenção para a questão de que a citada Convenção não usa 

o termo “intelectual” como sinônimo de “mental”, o que nos permite dizer que o impedimento 

intelectual está relacionado a um déficit cognitivo e o impedimento mental a um transtorno 

psicossocial. Em nossa legislação tratamos de forma distinta a deficiência e a saúde mental, 

com públicos diferenciados e diferentes políticas públicas de prestação de serviços em saúde. 

Segundo Amarante e Torre (2001), a saúde mental estabeleceu-se mundialmente como 

campo de conhecimentos e práticas voltados à desinstitucionalização e superação do modelo 

biomédico assistencial centralizado nos hospitais psiquiátricos, a partir da criação de políticas 

públicas de saúde baseadas em significativas reformulações conceituais, clínicas, legais e ético-

políticas que reorientaram as metas dos tratamentos e a formulação de uma nova rede de 

serviços adequados à essa nova visão. No Brasil, a saúde mental concretizou-se como política 

pública de Estado, viabilizada mediante aparato legal que norteia a reorganização de uma rede 

de serviços voltados ao desenvolvimento de atuações nos âmbitos comunitário e social. À partir 

da recente criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foram normatizados os 

componentes e pontos de atenção necessários para a ampliação do acesso e a qualificação da 

atenção psicossocial.  Entre eles estão serviços de Urgência e emergência, Serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRT), Unidades de Acolhimento (UA), Ambulatórios Multiprofissionais de Saúde Mental, 

Comunidades Terapêuticas, Enfermarias Especializadas em Hospital Geral, Hospital-Dia e Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). 

Os CAPS nas suas diferentes modalidades são pontos de atenção estratégicos de 

serviços de saúde de caráter aberto e comunitário formado por equipe multiprofissional, que 

atua de acordo com o modelo interdisciplinar no atendimento às pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, 

transtorno obsessivo-compulsivo entre outros, e pessoas com quadro de uso nocivo e 

dependência de substâncias psicoativas, como álcool, cocaína, crack e outras drogas 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Pesquisadores apontaram prevalência entre 30-40% de transtorno mental em pessoas 

com deficiência intelectual, o que justifica a necessidade de debate sobre o tema. O conceito de 

“diagnóstico dual” reflete um novo campo de conhecimento que se baseia na ocorrência 

simultânea das duas condições. Uma das explicações para essa alta prevalência baseia-se num 
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modelo biopsicossocial, que destaca o acúmulo de fatores de risco tanto para o desenvolvimento 

de transtorno mental quanto para a deficiência intelectual (FLETCHER, et al.; 2009). 

Segundo Surjus e Campos (2014), no Brasil, a despeito dos grandes progressos na 

reorganização do modelo de atenção em saúde mental, o mesmo não aconteceu no campo das 

políticas públicas de saúde voltadas à assistência de pessoas com deficiência intelectual. 

Ressaltam, ainda, que a partir de suas experiências profissionais com atuação no cotidiano de 

serviços de saúde mental, supervisão de equipes técnicas e no desenvolvimento de pesquisa, 

identificam a presença de uma importante população com deficiência intelectual inserida nos 

serviços à partir do diagnóstico de comorbidades psiquiátricas ou sob a justificativa da falta de 

acesso a ofertas mais adequadas. Segundo a revisão bibliográfica realizada pelos autores, as 

pessoas com deficiência intelectual, além de padecerem mais de doenças mentais que aquelas 

sem deficiência, manifestam sintomatologia por vezes diferenciada da população em geral, 

muitas vezes tendo seu sofrimento banalizado.  

  Além disso destacam que, quanto maiores as limitações da deficiência intelectual, os 

sintomas psicopatológicos ficam mais difíceis de ser avaliados; mas, por outro lado, alguns 

padrões de comportamentos comuns às pessoas com deficiência intelectual (como a existência 

de amigos imaginários e falar sozinho), são, por vezes, erroneamente identificados como 

sintomas e medicalizados sem nenhuma indicação que justifique tal abordagem. Assim, embora 

coexistam políticas públicas nos dois campos em questão, parece não ocorrer o questionamento 

a respeito dos problemas de saúde mental da população com deficiência intelectual em nenhuma 

delas. Na prática, o segundo diagnóstico, muitas vezes, acaba por impor às famílias a perda do 

serviço de referência. Desse modo, os autores concluem que a falta de representatividade das 

amostras, a inabilidade do entrevistador, as dificuldades da própria pessoa em compreender e 

dizer o que sente, os métodos de avaliação limitados são alguns dos fatores que dificultam o 

diagnóstico psiquiátrico nas pessoas com deficiência intelectual, o que justifica os estudos sobre 

o tema (SURJUS; CAMPOS, 2014). 

 Em nossa experiência profissional, observamos que são cada vez mais frequentes os 

encaminhamentos dos usuários dos serviços de saúde mental para a Rede CER III com a 

hipótese diagnóstica de deficiência intelectual. Assim, o objetivo desse estudo é descrever dois 

casos de usuários do programa de reabilitação intelectual da APAE-Bauru com diagnóstico de 

deficiência intelectual e que apresentam, em comorbidade, características de transtorno mental, 

visando contribuir para a discussão e ampliação do conhecimento em relação ao tema.  
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2-DESENVOLVIMENTO 

 

Os responsáveis pelos usuários foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo e 

assinaram termo de autorização para uso de dados de prontuário. 

Foram coletadas informações sobre os motivos dos encaminhamentos ao serviço, 

histórico de atendimentos anteriores, comportamentos relatados pela família, processo de 

avaliação diagnóstica multidisciplinar e de funcionalidade e relatos dos profissionais da 

reabilitação. 

 

Caso A.  

 

 Adolescente com 16 anos, de acordo com relato da mãe, não apresentou intercorrências 

durante a gestação, nasceu a termo, gemelar. Ficou internada por 15 dias devido a icterícia, 

começou a andar com cerca de um ano e a falar com mais de dois anos. Apresenta dificuldades 

na escola, não tendo sido alfabetizada. É nervosa e agitada, “fala sozinha”, ouve vozes de uma 

mulher que manda se cortar com gilete ou faca, sai de casa sozinha e se perde na cidade, pois 

não sabe retornar e nem informar seu endereço, constantemente grita durante o sono, pedindo 

socorro.  

 Possui laudo da neuropediatra da APAE-Bauru do ano de 2013, com o diagnóstico 

F83.0 - Transtornos específicos mistos do desenvolvimento. Passou por avaliação 

multidisciplinar aos 8 anos, em que foram realizadas entrevista familiar, observação do 

comportamento por meio de atividades estruturadas, aplicação do Desenho da Figura Humana 

(DFH) (SISTO, 2005), Teste Gestáltico Visomotor Bender (SISTO et al., 2005), Teste Não 

Verbal de Raciocínio Infantil (TNVRI) (PASQUALI, 2005) e Escala de Inteligência Wechsler 

para Crianças (WISC III) (WECHSLER, 2002). Os resultados indicaram baixa compreensão 

do que lhe era solicitado, mostrando-se, na maior parte do tempo, alheia aos questionamentos 

ou comandos, sem que houvesse a presença de contato visual ou sorriso social. Por meio de 

conversa dirigida e atividades lúdicas, verificou-se que desconhecia seus dados de identificação 

como o próprio nome completo e idade, bem como do seu ciclo familiar e dos graus de 

parentescos. Também não respondeu questionamentos sobre sua moradia ou unidade escolar. 

Observou-se que possuía dificuldades significativas em aplicar conceitos específicos e 

essenciais para aquisição da leitura, escrita e cálculos, visto que desconhecia quantidades, 

tamanhos, formas e lateralidade, tanto quanto conceitos de orientação temporal, espacial e 

sequencial. Apresentava vocabulário reduzido, dificuldades significativas nas habilidades 
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necessárias ao processo de aprendizagem e alterações em todas as habilidades cognitivo-

linguísticas avaliadas, características compatíveis com o diagnóstico de deficiência intelectual. 

 Foi avaliada no CAPS em setembro de 2019, aos 15 anos, sendo considerada não 

elegível devido a deficiência intelectual e, então, encaminhada para avaliação na rede CER III. 

Contudo, segundo relato da mãe os comportamentos de ouvir vozes e se cortar ficaram mais 

frequentes desde então.  

Possui relatório pedagógico e comportamental que refere que a aluna frequenta a 1ª série 

do Ensino Médio, com atividades adaptadas, demonstrando interesse e força de vontade; 

entretanto, apresenta muitas dificuldades de aprendizagem e comportamento interpessoal, é 

quieta e fica isolada, tem dificuldade de coordenação motora, não sabe nomear cores e não 

realiza operações matemáticas simples. 

  Durante a avaliação atual, o comportamento adaptativo, que diz respeito ao conjunto de 

habilidades sociais (relacionados à competência social), habilidades práticas (relacionadas ao 

exercício da autonomia) e habilidades conceituais (relacionadas aos aspectos da comunicação), 

que são adquiridas ao longo da vida de um indivíduo para responder às demandas de seu 

ambiente, foi pontuado por meio de entrevista familiar e observação direta do comportamento.  

A. necessita de apoio pervasivo, constante e de alta intensidade, na área da comunicação escrita; 

necessita de apoio extensivo, com suportes regulares e restritos nas áreas das atividades de vida 

em comunidade e habilidades sociais; e necessita de apoio limitado, consistentes ao longo do 

tempo nas áreas das relações interpessoais e lazer. 

Com base nas informações obtidas, instrumentos utilizados e história de vida é possível 

verificar que A. apresenta características compatíveis com o diagnóstico de deficiência 

intelectual moderada, portanto, é elegível para acompanhamento em Reabilitação Intelectual na 

Rede CER da APAE-Bauru. Foi realizada avaliação com psiquiatra da instituição que solicitou 

novo encaminhamento para o CAPS devido aos comportamentos apresentados. Até o momento 

ainda não iniciaram as atividades de reabilitação. 

 

Caso B.  

 

Adolescente com 13 anos, encaminhado do CAPS com queixa de agressividade e 

hipóteses diagnósticas F20.0 – Esquizofrenia, F71 – Retardo mental moderado e F84.0 – 

Transtornos Globais do Desenvolvimento. Faz uso de Levopromazina e Resperidona.  

O responsável nega fatores de risco pré, peri e pós-natais, assim como alterações no 

desenvolvimento psicomotor. Conta que B. acompanhava o desempenho escolar da turma do 
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1º até o 4º ano do Ensino Fundamental, mas depois “estagnou”. Atualmente está no 7º ano, não 

faz as atividades em sala, é agitado, nervoso, antissocial, tem pensamentos persecutórios, 

apresenta “surtos” em que fica agressivo, apresenta distúrbio do sono, tem hábito de andar de 

um lado para o outro, toma vários banhos por dia, tem medo de andar de escada rolante e de 

lugares com cobertura.  

Segundo relatório pedagógico e comportamental, B. apresenta muitas dificuldades de 

aprendizagem, não participa das atividades, parece desligar-se da realidade, distrai-se com 

facilidade, não se relaciona bem com colegas e professores e apresenta maior interesse em 

assuntos relacionados a aspectos sexuais. Utiliza-se de palavras pouco cordiais para repelir, 

ameaçar ou afrontar os colegas e não cuida de seus pertences.  

Durante a avaliação fonoaudiológica não apresentou interação adequada com a 

avaliadora. Estava inquieto, demonstrando dificuldade na compreensão de situações abstratas, 

narrativas, início/troca de turnos e nas atividades propostas. Apresentou dificuldade leve na 

compreensão por meio de comandos verbais. 

Comunica-se pronunciando palavras de uma forma excessivamente imponente; 

questiona muitas vezes, mesmo que o outro já tenha dado a resposta ou não saiba como 

responder; ignora a fala do outro, em alguns momentos; por vezes desvia o olhar da pessoa com 

quem está falando, mas, em alguns momentos, olha profundamente de forma que o outro se 

sinta ameaçado, além de ser inexpressivo em situações em que a maioria das pessoas apresenta 

uma clara expressão facial. Observa-se defasagem nas habilidades pragmáticas, o que, muitas 

vezes, compromete o seu discurso e suas narrativas.  

Demonstrou estar aquém do esperado para sua idade escolar, principalmente nos 

subtestes de escrita e aritmética, nos quais realizou corretamente apenas 10 operações de 38 

apresentadas, apresentando um desempenho médio para a 2ª série e na referência por idade de 

8 anos. Nas atividades de escrita soube escrever corretamente seu nome completo e acertou 15 

de 18 palavras do ditado. Nas demais apresentou erros ortográficos não esperados para a idade. 

Deste modo, seu desempenho em escrita foi médio para a idade cronológica de 13 anos.  

Durante a avaliação psicológica, B. apresentou riso descontextualizado e contato visual 

breve. Porém, algumas vezes, olhava fixamente nos olhos. Também apresentou alto tempo de 

latência para dar as respostas e ecolalia tardia, além de preocupação com os erros e baixa 

autoestima, (dizendo não ser capaz de realizar as atividades), sinais de ansiedade com agitação 

psicomotora, distraindo-se com facilidade com objetos da sala. 

B. foi submetido à aplicação dos subtestes da Escala Weschler de Inteligência para Crianças – 

4ª Edição (WISC-IV). Sua habilidade cognitiva geral (QIT=65) encontra-se extremamente 
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abaixo do esperado para o grupo de comparação na mesma faixa etária, bem como as 

habilidades de raciocínio verbal (ICV=67) e de velocidade de processamento (IVP=64); as 

habilidades de raciocínio não verbal (IOP=77) e de memória operacional (IMO=77) encontram-

se na faixa limítrofe. De acordo com a avaliação do comportamento adaptativo, B. necessita de 

apoio extensivo, com suportes regulares e restritos nas áreas da comunicação escrita, atividades 

de vida em comunidade e habilidades sociais.  

Também foi realizada a Children Autism Rating Scale (CARS) (PEREIRA; RIESGO; 

WAGNER, 2008), na qual obteve 30 pontos, equivalendo à classificado de autismo leve, de 

acordo com a escala.  No entanto, deve-se levar em consideração que alguns comportamentos 

apresentados podem ser devidos a deficiência intelectual ou transtorno psiquiátrico. Com base 

nas informações obtidas, instrumentos utilizados, história de vida e comportamentos 

apresentados, é possível verificar que B. apresenta características compatíveis com o 

diagnóstico de deficiência intelectual leve.  

Desde o início das sessões de reabilitação demonstrou comportamentos agressivos e de 

enfrentamento aos profissionais. Chegava à instituição agitado, andava de um lado para o outro 

no ambiente clínico enquanto conversava. Suas falas eram, em maioria, contextualizadas 

quando havia perguntas dirigidas, mas, logo em seguida, retornava a temas que não faziam parte 

do que estava sendo tratado. Verbalizava muito sobre ideias persecutórias, principalmente no 

que dizia respeito às pessoas na rua.  Contava que precisava ficar “forte” e ganhar “músculos” 

para que ninguém mais o encarasse ou quisesse ameaçar sua integridade física e psicológica. 

Manifestou planos para agredir familiares e colegas na escola. Batia forte na mesa, levantava 

cadeiras e demonstrava desconfiança dos profissionais quando questionado sobre tais crenças. 

Pedia frequentemente para tirar a camisa e ignorava as recomendações dos mediadores para 

não fazê-lo. A princípio, a postura profissional adotada foi a de manter maior flexibilidade sobre 

algumas regras, deixar que o paciente manifestasse sua agitação e até tirasse a camisa. Buscou-

se o não enfrentamento direto e a validação parcial de suas queixas e relatos.  

Durante as sessões mais atuais demonstrou diminuir a agitação e agressividade, 

interagindo, inclusive, por meio de jogos. Aos poucos consentiu com o cumprimento de 

algumas regras, diminuindo a frequência dos enfrentamentos. Os profissionais rebatiam suas 

ideias, apontando contradições em seus próprios discursos e desejos pessoais. Foi dada 

oportunidade para que ele mostrasse no computador conteúdos de que gostava. Tem deixado 

de direcionar suas frustrações ao terapeuta, mantendo maior coerência discursiva e fazendo 

solicitações para as próximas sessões, entrando em acordos mútuos.  
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3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito de comorbidade indica a ocorrência simultânea de fenômenos (nesse caso a 

deficiência intelectual e o transtorno mental que, à primeira vista, necessitam de conceituações 

distintas para sua compreensão e atuação das equipes), pode explicar as limitações das ofertas 

de serviços de saúde a certos diagnósticos, impondo barreiras concretas ao acesso. Ressaltamos 

que as classificações diagnósticas são necessárias, porém, em geral, insuficientes para se 

entender a complexidade dos processos de saúde-adoecimento, sendo importante a avaliação 

do indivíduo a partir de suas demandas e do seu contexto biopsicossocial. 

Reconhecemos que considerar o impacto dos problemas de saúde mental nas 

possibilidades de inclusão social efetiva das pessoas com deficiência intelectual é um desafio e 

necessita de espaços articulados para que os direitos propostos pela Convenção Internacional 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência sejam garantidos. Para isso é necessária a capacitação 

das equipes no atendimento às pessoas com deficiência intelectual e transtornos mentais e a 

constante articulação entre as redes com abertura de pontos de diálogo entre os gestores e os 

profissionais envolvidos. 
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RESUMO 

 

O trabalho desenvolvido busca ser uma ferramenta que auxilie no atendimento das pessoas com 
deficiências intelectuais, múltiplas e síndromes, se apresentando enquanto uma alternativa 
capaz de diminuir lacunas. Sabe-se que o acesso a tecnologias no Brasil ocorre de maneira 
restritiva, na qual muitas famílias não possuem este alcance, porém mostra-se uma possibilidade 
viável em alguns casos, inclusive sugerindo intervenção por parte dos órgãos públicos quanto 
a disposição destas tecnologias assertivas para promoção da saúde mental do indivíduo que 
apresente uma deficiência cognitiva. O uso das redes sociais e de outros instrumentos deveria 
ser pauta, para que governantes se atentem a nova realidade vigente e o quanto sua 
aplicabilidade e viabilidade seria benéfica como um todo. Desta forma procuramos mostrar os 
benefícios que esta prática proporcionou para doze alunos com deficiência intelectual moderada 
/ grave e o quanto isto poderia ser estendido para mais alunos que apresentem dificuldades, 
mesmo após o possível fim do período de isolamento social em vigor. 
Enfatizamos que não tratamos como solução, apenas como alternativa, sendo uma prática que 
estimula, promove e faz com que a pessoa com deficiência se sinta inserida em sociedade. 
Tendo como objetivo promover a participação do maior número de alunos possíveis e 
demonstrar que os mesmos possuem capacidades cognitivas de elaborar e explorar um tipo de 
atendimento que a princípio pode ser percebido com estranheza, por não haver uma 
compreensão que os mesmos possam assimilar tal conteúdo. Sendo assim, buscamos garantir o 
direito ao atendimento psicológico através de uma articulação diferenciada que necessita de 
habilidades profissionais também distintas, que saiba compreender as carências e trabalhar para 
supri-las. 
 

Palavras-chaves: Atendimento online. Promoção de saúde. Capacidades cognitivas. 

Ressignificação. Desordens emocionais. 

 

1-INTRODUÇÃO 

 

A APAE de Taubaté, dentro de suas atribuições estabelece experiências em busca de 

soluções assertivas, que visem estabelecer relações interpessoais saudáveis, sendo primordial 

ouvir o que o aluno tem a dizer, seus anseios, interesses, maneira que percebem o mundo e 

como se percebem nele. 

Atravessando um período de ressignificação de rotina diária buscamos oferecer 

alternativas que possam ajudar a tornar o momento de isolamento menos calamitoso. A ideia 
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em proporcionar atendimento psicológico para pessoas com deficiências e outras síndromes, 

surge da necessidade apresentada, na qual diversos conflitos familiares emergiram.  

O distanciamento social vem gerando uma série de desordens emocionais que exigem 

habilidades de adaptação e reação ao isolamento social. Diversos problemas apareceram seja 

por questões individuais, familiares, comunitárias ou sociais. Ao trabalharmos com uma 

população específica alguns pontos que identifiquem uma capacidade maior dessa adaptação e 

reação nem sempre são percebidas, havendo desequilíbrio na saúde mental, justamente porque 

muitos destes alunos não conseguem desenvolver potenciais positivos e / ou de resiliência.  

A maioria ainda se vê em uma dualidade entre escola e casa, com pouca participação 

em sociedade, frequentando assim poucos lugares de âmbito social. Com o isolamento este 

sentimento de não pertencimento se acentua, pois àquilo que fazia parte de sua rotina 

modificou-se de maneira intensa. O convívio com amigos, professores e profissionais de 

maneira geral deixa de existir e opções como grupos informais de WhatsApp não faz parte da 

realidade da maioria deste grupo. 

Cabe ressaltar que as tecnologias não conseguem suprir as necessidades de uma 

dinâmica que só é possível de maneira presencial, tão pouco não se aponta o atendimento 

psicológico à distância como uma solução, e sim como um instrumento que possa auxiliar em 

vários campos, como pertencimento social, autoestima e aproximação da instituição com a 

família. Além de trabalhar efetivamente para diminuição de estigmas, rótulos e marcadores 

sociais que vinculam a pessoa com deficiência como incapazes de realizar quaisquer atividades. 

Aponta-se esta experiência como fator benéfico, em que doze alunos realizam 

atendimento psicológico à distância. Tais apontamentos favoráveis serão dispostos a seguir. 

 

2-DESVANTAGENS DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO À DISTÂNCIA 

 

 Enfatizamos que o Brasil é um país de grandes discrepâncias sociais, sendo perceptivas 

suas desigualdades. Como por exemplo, o uso de tecnologias, em âmbito nacional, ainda 

bastante precárias, pois nem toda população tem acesso total a esses procedimentos, assim 

como ser inacessível nos mais diversos locais. Aliados a estes fatores temos o aluno com 

deficiência que precisa ser preparado para compreender tais informações, uma vez que há 

dificuldades iniciais, como sentirem-se constrangidos perante a exposição de sua imagem, 

causando estranheza em um primeiro momento. 

 Para acentuar as dificuldades em relação aos atendimentos à distância, corroboramos 

com uma ideia com enfoque na Educação à Distância que cabe acertadamente neste contexto. 
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A chegada da internet acelerou o ensino à distância e a fez ser uma forma de ensino 
online em larga escala. A exclusão digital desfavoreceu uma boa parte da população, 
pois é necessário ter um conhecimento básico da tecnologia, sendo estas denominadas 
de ‘excluídas digitais’. A dificuldade que as pessoas têm em lidar com a informática 
e com os computadores e a falta de uma boa internet são fatores que prejudicam a 
EAD e desestimulam os alunos. (CAPELETTI, 2014). 

 

 A qualidade dos serviços, também se tornam um complicador. Justamente por se tratar 

de um serviço relativamente novo no Brasil, sua expansão infelizmente não acompanhou a 

qualidade, muitas vezes sendo um dos motivos de irritabilidade do aluno com deficiência, em 

aderir ao acompanhamento disponibilizado através das redes sociais. 

 
Devido à expansão da banda larga móvel no Brasil e no mundo, cada vez mais os 
usuários desse tipo de Internet procuram qualidade, velocidade e praticidade. Com o 
aumento da demanda e com o aumento da concorrência entre as operadoras, o número 
de clientes insatisfeitos também aumenta expondo a deficiência na qualidade técnica 
dos serviços prestados. (DIAS & CORNILS, 2008). 

 

 Cabe ressaltar que muitos fatores que poderiam vir a contribuir negativamente com este 

tipo de atendimento, serviram de suporte para que se trabalhasse algumas questões de 

tolerância, organização e planejamento, distrações, além de contribuir com questões ligadas a 

autonomia e autoestima. 

 

 

3-VANTAGENS DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO À DISTÂNCIA 

 

 Segue adiante as devolutivas feitas por alunos e pais, durante os atendimentos realizados 

com o intuito de justificar as vantagens percebidas. Uma vez que, segundo Lévy (2008) 

“Estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a nós explorar 

as potencialidades mais positivas desse espaço nos planos econômico, político, cultural e 

humano”. 

Sendo assim, apontamos inicialmente uma das verbalizações de uma aluna, que antes 

dos atendimentos online ocorrerem, estava vivendo um período de aflição e com acentuação de 

sua baixa autoestima. “Agora que você me atende, minha autoestima melhorou bastante. Tenho 

vontade de fazer as coisas” (sic). Cabe salientar que a verbalização condiz com as ações, pois 

visivelmente a aluna passou a se arrumar para os atendimentos, evidenciando autocuidados 

positivos. A mesma situação foi percebida com outra aluna, na qual pode-se trabalhar questões 

de ansiedade, sabendo esperar pelo dia do atendimento, o que culminou também em 
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autocuidados, pois sempre apresentava um laço no cabelo, ou maquiagem. Com esta mesma 

aluna trabalhou-se a importância do distanciamento social, principalmente por se tratar de uma 

aluna asmática, pertencente ao grupo de risco. “Hoje eu fiquei nervosa. Queria sair e passear 

um pouco” (sic), com as intervenções que necessitam ser recorrentes, a mesma consegue se 

acalmar e entender a importância do isolamento neste período, sendo possível por ser oferecido 

à ela a opção deste tipo de atendimento. 

Neste sentido podemos colaborar com a autoimagem que surge das interações da pessoa 

com o contexto social, que muitas vezes é excludente resultando em relações ruins com outros 

e consigo mesmo. Ao propiciarmos um atendimento igualitário contribuímos também para a 

autoestima. 

 
Autoestima é o conjunto de atitudes que cada pessoa tem sobre si mesma, uma 
percepção avaliativa sobre si próprio, uma maneira de ser, segundo a qual a própria 
pessoa tem ideias sobre si mesmo, que podem ser positivas ou negativas. Não é 
estática, pois apresenta altos e baixos, revelando-se nos acontecimentos sociais, 
emocionais e psíquico-fisiológicos (psicossomáticos), emitindo sinais detectáveis em 
vários graus. (MOSQUEREA E STOBÄUS, 2006). 

 

 Estas experiências tornam-se ricas também para o psicólogo em questão que precisa 

buscar formas de promover atendimentos perspicazes que possam suprir as necessidades 

vigentes. 

 Toda e qualquer ação que consiga compreender as necessidades do outro, e busque 

orientar e diminuir aflições e angústias tornam-se também ambientes de aprendizado. Com um 

dos alunos assistidos, que apresenta fortes indícios de ansiedade, foi-se trabalhado suas 

expectativas em relação a possível festa de seu nascimento. Acreditava verdadeiramente que a 

data de seu aniversário, que seria em julho, o retorno das aulas já teria ocorrido e que poderia 

comemorar como todo ano, junto com os aniversariantes do mês (festa típica realizada dentro 

da Instituição). Durante os atendimentos foi explicada tal situação, inúmeras vezes e juntamente 

com o aluno, solicitou-se alternativas caso não houvesse retorno. O mesmo aos poucos foi 

percebendo que as aulas não voltariam e como pedido gostaria que fosse realizada uma “live”, 

com psicólogo, professora, assistente social e uma antiga funcionária. Algo que foi conseguido, 

trazendo benefícios quanto a se sentir inserido em sociedade e pertencente a ela. Chegando a 

discorrer, que isto também incidiu com sua irmã que estuda em escola regular, havendo nele 

um sentimento de igualdade. 

  
O contexto pessoal e social dos alunos que influenciam na percepção da capacidade 
de completar com êxito um programa de instrução, identificando os seguintes: sentido 
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de pertença a uma comunidade de aprendizagem, confiança na capacidade de gerir os 
diferentes caminhos virtuais, autoconfiança, apoio da família e demandas familiares. 
(CAPELETTI, 2014). 

 

Em outros casos, tivemos a aproximação de pais e familiares, que não costumam 

frequentar a instituição. Percebemos neste sentido, que trata-se também de indivíduos 

angustiados, tanto pela situação atual, quanto pelas dificuldades em lidar com a pessoa com 

deficiência em tempo integral. Muitos destes pais ou parentes solicitavam uma parte do 

atendimento para eles. Esta aproximação fez com que se sentissem acolhidos pela instituição. 

Este fator fez repensar a forma como nos distanciamos dos mesmos em virtude de uma série de 

fatores que acabam ocasionando este distanciamento entre instituição e pais, mas que a 

tecnologia pode trazer uma aproximação saudável de amparo.  

 Cabe salientar que em alguns casos a aceitação não foi imediata, como por exemplo, 

uma das alunas que achava estranho se ver na tela do celular, verbalizando estar tímida. Neste 

contexto se mostrou necessário dar a ela um período de adaptação, para que essa sensação de 

estranheza fosse diluída e que a nova forma de atendimento fosse assimilada. Já com outra 

aluna houve um primeiro atendimento, na qual aceitou sem relutar, porém nos dois seguintes 

existiu a recusa. Em um dos atendimentos disse que estava passando mal e que não atenderia a 

vídeo-chamada. No seguinte aceitou falar por poucos minutos. Apontamos sempre haver 

respeito quanto a não tolerância e por se tratar de uma nova abordagem, dialogamos 

previamente com os familiares sobre a situação. Ao perceber que estava sendo respeitada em 

seus anseios, o atendimento seguinte ocorreu sem negativas, inclusive ao longo da semana havia 

solicitado para sua mãe, que a mesma entrasse em contato para avisar que agora queria o 

atendimento previsto. Sua fala inicial era “Atendimento assim é chato. Quero na escola” (sic). 

Contudo ao perceber que as aulas não voltariam tão rapidamente, disse que gostaria de fazer o 

atendimento, alegando “Agora estou melhor” (sic). 

 
O fenômeno psicológico deve ser entendido como construção no nível individual do 
mundo simbólico que é social. O fenômeno dever ser visto como subjetividade, 
concebida como algo que se constituiu na relação com o mundo material e social, 
mundo este que só existe pela atividade humana. Subjetividade e objetividade se 
constituem uma à outra sem se confundirem. (BOCK/2004). 

 

 Claramente as adaptações se mostram necessárias, porém com respostas rápidas e 

modificação de pensamentos. A pessoa com deficiência muitas vezes apontada como inflexível, 

mostrou-se nessas ocasiões abertas às mudanças, o que nos faz também questionar atividades 
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muitas vezes maçantes e repetitivas que acabam desestimulando e levando a muitas negativas 

quanto a realização de tarefas. 

 Com o atendimento psicológico à distância podemos dar aos alunos uma flexibilização 

nos horários, além de oferecermos um serviço de inclusão que necessita de maiores interações 

entre psicólogo e aluno, dando-lhes maior poder de escuta. Percebe-se o quanto se sentem 

desconfortáveis inicialmente por deixarmos que eles falem. Algo que em muitas ocasiões, 

infelizmente, lhes é negado, sempre tendo alguém para falar por eles. O atendimento a distância 

proporcionou ao aluno com deficiência desempenhar seu papel social. 

Conforme as relações de competências estabelecidas apontam-se a sociabilidade e as 

relações de amizade como essenciais, nas quais consegue-se perceber durante os atendimentos 

o quanto estas novas tecnologias podem contribuir de forma significativa neste contexto. 

 Ao propiciarmos esta possibilidade de interação com o meio, apresentando novas 

possibilidades que mostram capazes de absorver e desempenhar um papel mais ativo, 

automaticamente questões ligadas a autoestima e como se percebem e se inserem no mundo, os 

deixa mais fortalecidos para desempenhar com mais segurança suas capacidades. Para tanto se 

faz necessário reforçar e criar novas perspectivas e hábitos. 

 
Habitus é um sistema de esquemas individuais, socialmente constituído por 
disposições estruturadas e estruturantes, adquirido nas e pelas experiências práticas, 
constantemente orientado para funções e ações da atuação diária. Entendido como 
uma subjetividade socializada, pretende recuperar a noção ativa do sujeito, como 
produto da história no campo social e da experiência acumulada pela trajetória 
individual. Atua na disposição do sujeito em fazer escolhas, baseado nas concepções 
que tem. (BORDIEU, 1998). 

 

 As distrações ocorridas, devido a familiares, mostraram-se interessante por alguns 

aspectos, primeiro por haver uma organização familiar e planejamento dando-lhes um espaço 

privativo, além de respeitar este momento. O aluno por sua vez sentia-se prestigiado com a 

vídeo-chamada e solicitava pelo momento privado, na qual pode-se trabalhar tanto autonomia 

quanto a melhora da autoestima. Sendo um fator importantíssimo situar a família quando ao 

respeito ao espaço dos filhos. 

 
Dessa forma, não se nasce personalidade, chega-se a ser personalidade por meio da 
socialização e da formação de uma endocultura, através da aquisição de hábitos, 
atitudes e formas de utilização de instrumentos. A personalidade é um produto da 
atividade social e suas formas poderão ser explicadas somente nestes termos. 
(LEONTIEV, 2004). 
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 Diante o cenário apresentado, alunos, pais e familiares, educadores, demais 

profissionais e psicólogos necessitavam estabelecer um novo olhar para o contexto vigente. E 

somente através desta modificação se torna possível alcançar novos objetivos, através de 

trabalhos diferenciados. Se faz necessário se arriscar e extrair o que de melhor o aluno pode 

oferecer. Ao se lançar uma nova perspectiva, outros resultados serão alçados. 

 

4-METODOLOGIA 

 

Optou-se pela Pesquisa Aplicada, uma vez que através da observação e do levantamento 

de hipóteses, identificou-se um problema atual, “Como realizar o atendimento psicológico com 

pessoas com deficiência?” E outros questionamentos, tais como: “Será que com o atendimento 

on line haverá adesão?”, “Quais dificuldades irão se apresentar?” E diante tais prerrogativas foi 

realizado um trabalho que busca sanar algumas destas questões, auxiliando no impacto negativo 

que o isolamento social estava causando. Trata-se de uma demanda social e da própria 

instituição que buscou contribuir de maneira prática e efetiva, pois através de problemas 

práticos pode-se chegar a descoberta de novas formas de se lidar com o problema. Trata-se de 

uma investigação que visa a aquisição de novos conhecimentos de maneira técnica e eficaz, 

pois contribui positivamente, gerando impacto na sociedade em questão, estabelecendo um 

novo olhar sobre a pessoa com deficiência.  

 

 

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O atendimento psicológico à distância precisa ser entendido como ferramenta de auxílio 

para o profissional. Sendo necessário e primordial novas atitudes e abordagens do psicólogo 

para que consiga promover a saúde mental dos alunos de maneira efetiva, ressaltando que não 

se trata de uma substituição do atendimento presencial, mas sim um suporte que pode oferecer 

aberturas, como maior contato com as famílias, que muitas vezes não conseguem participar da 

dinâmica escolar, por inúmeros problemas enfrentados na realidade de Taubaté, como distância, 

falta de ônibus, descaso dos órgãos públicos, rotina agitada, realidade desprovida de recursos, 

saúde comprometida entre tantas outras situações que impossibilitam o convívio maior, mais 

amplo e direto com os profissionais que assistem os seus filhos. 

Apontamos ser um trabalho experimental, que visa orientação psicológica, de caráter 

pontual e tem por efeito ser informativo e preciso.  
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Abaliza-se a necessidade de paciência, pois em muitos atendimentos as dúvidas, 

angústias e ansiedades são sempre circulares, porém com a repetição das respostas, percebe-se 

uma diminuição destes comportamentos e emoções, mas que requerem estas reproduções para 

que se sintam mais seguros. Trata-se de uma construção de novos saberes que os auxiliem a 

compreender e viver as alternativas de um novo mundo, ainda difícil de ser assimilado por 

todos, e para eles que possuem em muitos casos uma vida restrita, torna-se primordial um olhar 

diferenciado e acolhedor. 
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RESUMO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cordeirópolis, foi fundada em 
1983 e desde então realiza diversos atendimentos de âmbito social, educacional e de saúde. 
Dentre esses, a estimulação essencial concentra a atenção a lactentes de risco, como os nascidos 
precocemente. A prematuridade ocorre por múltiplos fatores (biológicos e socioambientais) 
causando risco ao pleno desenvolvimento da criança, incluindo o desenvolvimento motor. No 
Brasil as instituições assistenciais como as APAE´S, desempenham papel central aos lactentes 
de risco, porém pouco se sabe características do ambiente familiar que possam propiciar seu 
desenvolvimento motor. O objetivo do estudo foi avaliar as oportunidades de movimento 
(affordances) no ambiente domiciliar de prematuros encaminhados para avaliação na APAE de 
Cordeirópolis. Tratou-se de um estudo observacional transversal, participaram 18 prematuros e  
suas famílias encaminhados a APAE de Cordeirópolis na faixa etária de 0 a 18 meses cujos pais 
responderam ao questionário Affordances no ambiente domiciliar para o desenvolvimento 
motor – Escala bebê (AHEMD-IS) para avaliação das oportunidades de movimento 
(affordances) no ambiente domiciliar. Os resultados apontaram para ambiente familiar 
desfavorável ao desempenho motor dos prematuros encaminhados para APAE de Cordeirópolis 
em todas as dimensões do AHEMD-IS (espaço físico, variedade de estimulação, brinquedos de 
motricidade grossa e brinquedos de motricidade fina). Os achados, despertam a atenção para a 
necessidade de estudos que avaliem o ambiente domiciliar de lactentes de risco encaminhados 
as APAE´S e sugere políticas públicas voltadas a inclusão de estratégias de avaliação do 
ambiente familiar dos lactentes de risco, visto a fundamental influencia que o ambiente poderá 
ter sobre o desenvolvimento motor dessa população. 

Palavras-chave: Lactente prematuro. Ambiente. Organizações beneficentes.  

1-INTRODUÇÃO 

As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) desempenham papel 

central e especializado na prevenção e reabilitação de lactentes expostos a riscos, como os 

prematuros (APAE CORDEIRÓPOLIS, 2019; APAE BRASIL, 2019). A prematuridade é uma 

condição que poderá acarretar múltiplos riscos à saúde e bem-estar da criança, incluindo 

mailto:Vanessa2_oliveira@yahoo.com.br
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agravos ao sistema motor (GAETAN; KRELING, 2012; BLENCOWE et al., 2013). Ao estudar 

o desenvolvimento motor (DM), é fundamental a observação do ambiente domiciliar; pois nos 

primeiros anos de vida, estímulos no ambiente influenciam de forma positiva ou negativa o 

desenvolvimento integral da criança (MIQUELOTE et al., 2012; YOUSAFZAI, 2020).  Uma 

das formas de observar o ambiente domiciliar é através da perspectiva de affordances criada 

por Gibson (1979), definida como a possibilidade de movimento dado do ambiente ao agente 

através de uma relação recíproca entre percepção-ação onde o indivíduo modifica o meio e o 

meio modifica o indivíduo. Evidências reforçam que o ambiente domiciliar é uma rica fonte de 

oportunidades influenciadoras e certamente está entre os subsistemas que contribuem para o 

desenvolvimento motor e integral dos lactentes (DEFILIPO et al., 2012; MIQUELOTE et al., 

2012; ALMEIDA et al., 2015; CAÇOLA et al., 2015; ZOGUI et al., 2019). Entretanto não foi 

encontrado na literatura estudos em instituições com objetivo de avaliação do ambiente 

domiciliar de lactentes de risco. Visto a relevância do tema, e a escassez de estudos que avaliam 

o ambiente domiciliar dos prematuros nas instituições, buscou-se responder com esse estudo: 

Como estão as oportunidades de movimento (affordances) no ambiente domiciliar dos 

prematuros encaminhados para avaliação na APAE? O objetivo foi avaliar as oportunidades de 

movimento (affordances) no ambiente domiciliar de prematuros encaminhados para avaliação 

na APAE de Cordeirópolis.  

 

2-DESENVOLVIMENTO 

Tratou-se de estudo observacional transversal aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CAAE 01517318.5.0000.5507). Os prematuros foram selecionados a partir de 

amostra por conveniência entre outubro/2018 e novembro/2019 na faixa etária de zero a 18 

meses cujos pais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação 

no estudo. A avaliação do ambiente foi realizada pelo questionário entregue aos pais, 

denominado Affordances no ambiente domiciliar para o desenvolvimento motor – Escala bebê 

(AHEMD-IS) (Caçola et al., 2015) composto por 35 questões, divididas em 4 dimensões (espaço 

físico, variedade de estimulação, brinquedos de motricidade grossa e brinquedos de motricidade 

fina), respondida pelos pais dos lactentes. O resultado é expresso em categorias descritivas do 

ambiente como mostra a tabela 1. Foram incluídos 18 prematuros, 72% meninas, idade 

gestacional 33,7±2,3 semanas, idade corrigida 9,3±5,2 semanas pós-natal; peso ao nascer 

1934±580 gramas. A tabela 1 apresenta as oportunidades de movimento (affordances) 

avaliadas. Os resultados mostraram que a pontuação total que engloba todas as dimensões do 
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AHEMD-IS aponta para ambiente domiciliar desfavorável, classificado como menos que 

adequado em (55%) e moderadamente adequado em (27,8%) em relação as possibilidades de 

movimento que proporciona para a maioria dos prematuros (frequência acumulada em 83,4%). 

A tabela 1 mostra que o mesmo ocorreu para as dimensões espaço físico da residência e 

variedade de estimulação, sendo que um pouco mais da metade dos lactentes tiveram o 

ambiente classificado como menos que adequado e moderadamente adequado com frequência 

acumulada mostrando 66,7% para ambas as dimensões do AHEMD-IS. Nas dimensões 

brinquedos de motricidade grossa e de motricidade fina a grande maioria dos lactentes, 

respectivamente 94,4% e 83,3% tiveram ambiente classificado como menos que adequado e 

moderadamente adequado.  

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados permitiram concluir que as oportunidades de movimento no ambiente 

domiciliar (affordances) foram desfavoráveis para grande parte das famílias. Os achados, 

despertam atenção para a inclusão de estratégias de avaliação do ambiente domiciliar em 

programas de estimulação nas APAE´S. 

 

 

Tabela 1. Affordances (oportunidades de movimento) no ambiente domiciliar (n=18) 

Dimensões e pontuação 
total AHEMD-IS Categorias descritivas n (%) 

Freq. 
Cumulativa 
n (%) 

Pontuação total Menos adequado 10 (55,6%) 10 (55,6%) 

 Moderadamente adequado 5 (27,8%) 15 (83,4%) 

 Adequado 2 (11,1%) 17 (94,5%) 

 Excelente 1 (5,5%) 18 (100%) 

    

Variedade estimulação Menos adequado 4 (22,2%) 22,2% 

 Moderadamente adequado 8 (44,5%) 66,7% 

 Adequado 2 (11,1%) 77,8% 

 Excelente 4 (22,2%) 18 (100%) 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo apresentar a importância da Comunicação Suplementar 
e/ou Alternativa (CSA) como ferramenta para o desenvolvimento da comunicação e 
organização da linguagem do indivíduo com necessidades complexas de comunicação. E 
também ressaltar o direito garantido pela Lei Brasileira de Inclusão (2015), entre outras, na qual 
recursos de CSA fazem parte da Tecnologia Assistiva e são utilizados para eliminar barreiras 
relacionados a comunicação, auxiliando na melhora de qualidade de vida do indivíduo, visando 
a sua inclusão social e exercício da cidadania. Inicialmente, serão realizadas considerações 
sobre fala, linguagem e comunicação e, em seguida, conceitos e aplicações da Comunicação 
Suplementar e/ou Alternativa. Também será apresentado a importância dos parceiros de 
comunicação no processo de eliminação de barreiras. O estudo finaliza com a descrição de três 
casos que foram apresentados no VIII Congresso Brasileiro de Comunicação Alternativa, 2019, 
em Campinas/ SP, promovido pela ISAAC Brasil, que discorrem sobre os benefícios da CSA 
na vida de pessoas com necessidades complexas de comunicação. Os relatos foram propostas 
desenvolvidas na APAE/ Barueri, em uma atuação fonoaudiológica, e na Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência de Barueri, em uma atuação psicopedagógica. Com essa 
intervenção, pode-se perceber que, tais recursos podem ser aplicados em crianças e em adultos, 
mesmo nunca antes exposto a essa forma de comunicação, e com resultados positivos que 
contribuem para a autonomia e independência do indivíduo. Além disso, o uso da CSA colabora 
para que ele se torne protagonista em um ambiente comunicativo, tenha oportunidade de expor 
suas ideias, consiga ampliar seus relacionamentos e interações e sinta-se cidadão atuante e 
transformador. 

Palavras-chave: Comunicação. CSA. Linguagem. Direitos. Tecnologia. 

 

1-INTRODUÇÃO 

 As primeiras palavras que os filhos conseguem articular são comemoradas por toda a 

família. Os primeiros balbucios, de fato, deixam qualquer mãe ou pai felizes. São prenúncios 

de que a criança tem condições de aprender e de que sua fala está evoluindo normalmente. 
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 Mas, e quando esta habilidade não se desenvolve? E quando acreditamos que a oralidade 

é o único canal para nos comunicarmos? 

Quando a comunicação não acontece através da fala ou não é funcional entre as pessoas, 

precisamos buscar alternativas para que ela se efetive e para que as interações sócias afetivas 

aconteçam e se desenvolvam.  

Algumas pessoas com necessidades complexas de comunicação, não conseguem utilizar 

a fala para se comunicar, devido a restrições motoras, cognitivas e/ ou verbais. Elas utilizam 

gestos, expressões, apoio de figuras, entre outros. Assim, percebemos que a comunicação não 

se restringe a oralidade.  

A Comunicação Suplementar e/ou Alternativa (CSA) viabiliza uma comunicação mais 

funcional, permitindo que o indivíduo expresse seus desejos e facilite sua compreensão de meio, 

diminuindo seus comportamentos disruptivos (comportamentos socialmente inadequados) e 

agressividade. 

Porém, a CSA ainda não é amplamente divulgada e inserida na nossa prática social. 

Temos pouco conhecimento sobre a assunto, o que dificulta a inclusão de pessoas com 

necessidades complexas de comunicação em grupos sociais de forma ativa. 

Atualmente, contamos com sites e softwares gratuitos que auxiliam na divulgação da 

comunicação alternativa e viabiliza seu acesso aos usuários e seus familiares, além dos 

profissionais envolvidos. 

Algumas ações também são desenvolvidas pela ISAAC-Brasil, que é um “capítulo 

brasileiro da International Society for Argumentative and Alternative Communication 

(ISAAC), e é uma associação sem fins lucrativos, e tem como objetivo promover o 

desenvolvimento da Comunicação Alternativa (CA) e a melhoria na qualidade de vida das 

pessoas com deficiência e necessidades complexas de comunicação, que experimentam 

dificuldades significativas de se comunicar por meio da fala. “  

Em dez/ 2019, a ISAAC-Brasil promoveu o VIII Congresso Brasileiro de Comunicação 

Alternativa, em Campinas/ SP, no qual tive a oportunidade de apresentar trabalhos que 

desenvolvi na APAE/ Barueri, como fonoaudióloga, e na Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência/ Barueri-SP, como psicopedagoga.  

Esses trabalhos, que também descrevo no presente estudo, tiveram como foco mostrar 

como os Sistemas Gráficos de Comunicação Suplementar e/ou Alternativa interferem 

positivamente na vida de indivíduos com necessidades complexas de comunicação e seus 

familiares.  
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2-COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E/OU ALTERNATIVA 

Para entender a Comunicação Suplementar e/ou Alternativa (CSA), vamos considerar a 

diferença entre fala, linguagem e comunicação.  

Segundo Marchesan (2015), a fala é um ato motor que expressa a linguagem e é 

adquirida até, no máximo, 6 anos, sendo que em média em torno dos 4 anos e meio aos 5 anos 

e meio os sons da fala já estão totalmente adquiridos. 

Caso haja alguma alteração muscular ou óssea nas estruturas da face ou ainda nas 

funções orais de mastigar, engolir ou respirar, há interferência na produção da fala 

(MARCHESAN, 2008; MARCHESAN 2010). Portanto, a fala vai depender da preservação e 

organização das estruturas orofaciais e suas funções para que a mensagem seja emitida de forma 

clara, de modo que o interlocutor consiga entendê-la.  

Em relação a linguagem, Geraldi (1997), traz 3 concepções que observa nos ambientes 

escolares: 1- Linguagem como expressão do pensamento; 2- Linguagem como instrumento de 

comunicação; e 3- Linguagem como forma de interação. Nesta última, a linguagem passa a ser 

considerada como um lugar de interação humana, no qual as pessoas agem umas sobre as outras 

na linguagem e pela linguagem, constituindo-se como sujeitos. 

Portanto, se entendermos que linguagem ocorre forma ativa, buscando relações, ela 

pode ser expressa de várias formas, de acordo com a possibilidade de cada indivíduo. Mas a 

linguagem só se torna funcional, a partir do momento que o outro compreenda a mensagem 

expressa. E dessa forma há a comunicação entre os sujeitos.  

A comunicação acontece quando há trocas entre os interlocutores, quando um expressa 

a sua mensagem, seja ela de forma verbal ou não verbal, o outro compreende e devolve uma 

reação através da fala ou não.  

Para Wolff (2013), “a comunicação é muito importante para o ser humano, não 

pensamos em como ela acontece, mas ela nos permite interagir e compartilhar ideias”. 

Compreendendo tais concepções de fala, linguagem e comunicação, então nos 

perguntamos: 

- Como podemos nos comunicar sem falar? 

- Como podemos dar voz às pessoas sem oralidade? 

A Comunicação Suplementar e/ou Alternativa (CSA) vem responder a essas questões. 

De acordo com a American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), a CSA “é uma 

área da prática clínica e que se propõe a compensar (temporária ou permanentemente) a 

incapacidade ou deficiência de indivíduos com distúrbios severos de comunicação” (BERSCH; 
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SCHIRMER, 2007, p. 58). A CSA pode ampliar as possibilidades de comunicação de 

indivíduos com restrições motoras, cognitivas e verbais, além de favorecer sua participação em 

um mundo que está conhecendo a inclusão e a diversidade. 

A CSA é parte integrante da Tecnologia Assistiva (TA). Segundo Sartoretto e Bersch 

(2020), “TA é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba 

produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, 

incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 

vida e inclusão social” (ATA II – Comitê de Ajudas Técnicas – CAT, 2007). A CSA é a área 

da Tecnologia Assistiva que se destina especificamente à ampliação de habilidades de 

comunicação. 

A nomenclatura da CSA pode variar conforme a região que nos encontramos, porém 

todas referem-se a forma alternativa de se comunicar que não seja a oralidade. Alguns 

exemplos: ACC - Augmentative and Alternative Communication – termo em inglês; CAA – 

Comunicação Alternativa e Ampliada; CAA - Comunicação Alternativa e Aumentativa; CSA 

- Comunicação Suplementar e/ou Alternativa; e CA – Comunicação Alternativa. (NUNES, 

2003) 

Na Comunicação Suplementar e/ou Alternativa, o termo suplementar é quando há a 

necessidade da utilização de um meio de comunicação que complemente a fala, por exemplo, 

para uma pessoa que possua vocabulário restrito ou alteração na fala que dificulte a 

compreensão da mensagem. E para Pelosi (2011) a comunicação é considerada alternativa 

quando o “indivíduo não apresenta outra forma de comunicação”, ou seja, quando o indivíduo 

necessita de outro meio de comunicação que não seja a fala. 

A CSA é ampla e não se restringe a pranchas de comunicação. Através das 

características e necessidades do indivíduo são estudados símbolos, recursos, técnicas e 

estratégias (PELOSI, 2011) adequadas a ele. 

Os símbolos são as representações visuais, auditivas ou táteis de um conceito, 

representados por miniaturas, Sistemas Gráficos de Comunicação, objetos concretos, e outros. 

Dentre os Sistemas Gráficos de Comunicação, podemos citar: Blissymbols - sistema 

simbólico gráfico visual; Pictogram Ideogram Communication (PIC): sistema desenvolvido 

para indivíduos com dificuldades de discriminação figura-fundo; Picture Communication 

Symbols (PCS): sistema gráfico visual que contém desenhos simples, podendo-se acrescentar, 

quando necessário, fotografias, figuras, números, círculos para as cores, o alfabeto, outros 

desenhos ou conjuntos de símbolos; ARASSAC: portal gratuito que oferece recursos gráficos 
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e materiais para facilitar a comunicação de pessoas com dificuldades nesta área. 

Os recursos são os locais onde os símbolos são colocados. Delgado (2011) divide os 

recursos de CSA em dois tipos: os recursos de baixa tecnologia e os de alta tecnologia e será 

escolhido e utilizado conforme a complexidade de comunicação do usuário, suas habilidades 

motoras e intelectuais.                                                    

As baixas tecnologias são materiais que podemos confeccionar com papeis, figuras, 

fotos, canetas, objetos concretos, enfim com recursos mais acessíveis e artesanais. As altas 

tecnologias, na CSA, são aplicativos, computadores, teclados especiais, mouses adaptados, 

softwares especiais e acionadores.  

As técnicas utilizadas na CSA são as formas como o sujeito mostra os símbolos, 

podendo ser com acesso direto, através do próprio corpo, ou com acesso indireto, quando 

precisa do outro para ser interpretado.  

As estratégias são as formas como os recursos podem ser utilizados para incentivar a 

comunicação e a interação: receitas, agendas, prancha de comunicação, temática (música, 

história, etc.), rotinas, materiais pedagógicos e outros. 

       1   2   3   4     5    6 

1- Rotina com figuras e escrita; 2- Agenda com símbolo concreto 
     Fonte: Sala de Recursos Multifuncionais - CEU EMEF Perus - São Paulo/SP - 2018 

3- Rotina com pictogramas- Boardmaker (Johnson, 1981); 4- Sequência de escovação dentária com 
pictogramas - Boardmaker (Johnson, 1981) 

     Fonte: Espaços de atendimentos - APAE Barueri/SP - 2019 
5- Prancha com símbolos PCS – Boardmaker; 6- Acionadores 
     Fonte: site www.assistiva.com.br . Acesso em 23/04//2020 

 

Conforme já citado, a CSA pode ser utilizada temporária ou permanentemente pelo 

indivíduo, ou seja, não importa desde quando a pessoa tenha uma dificuldade de comunicação, 

mas sim se naquele momento ela precisa de auxílio para interagir e se comunicar. E a partir daí 

serão analisadas as suas condições, potencialidades e necessidades.  

É importante também utilizar a escrita nos materiais confeccionados acompanhando as 

figuras, para que não haja dúvidas em relação ao seu significado. Os símbolos ganham sentido 

a partir da sua interpretação (VASCONCELLOS, 1999).  

Os materiais devem ser elaborados individualmente para que todo símbolo utilizado faça 

http://www.assistiva.com.br/
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sentido, respeitando a história de vida, interesse e o ritmo de cada usuário.  

Ao contrário do que muitos pensam, a CSA não inibe a fala, ela dá segurança para seu 

usuário, organiza-o e viabiliza a compreensão da mensagem a ser passada. Assim, o usuário 

motiva-se a utilizar a CSA mais vezes, com um maior número de interlocutores e em ambientes 

diferenciados. 

O fonoaudiólogo é o profissional que atua diretamente na área de linguagem, porém não 

é o único responsável pela comunicação do usuário. Todos os envolvidos no trabalho, incluindo 

escola e família, também são responsáveis pela comunicação do indivíduo, tanto no que se 

refere a confecção de materiais, como na utilização e interação através dos recursos de CSA. 

São os chamados parceiros da comunicação e vão funcionar como interlocutores 

(DELIBERATO, MANZINI, 2015) e facilitadores da comunicação. 

A inclusão é um fator social e deve ser respeitada. Garantida e fundamentada nas leis 

do país, como a Constituição Federal (1988) e a Lei Brasileira de Inclusão (2015), o uso da 

CSA deve ensinar a sociedade que todas as pessoas são capazes de se comunicar, de opinar, de 

expressar suas ideias, cada um à sua maneira e na sua condição.  

 

3- RELATOS DE CASOS 

 Acompanhando pessoas com necessidades complexas de comunicação, foi percebida a 

importância de expressarem-se e estarem ativas em seus meios. Quando esta questão se torna 

sensível, entende-se que a falta da oralidade não é empecilho para tornar-se cidadão atuantes, 

reflexivo e transformador. 

• Caso 1 

O relato em questão tem como objetivo apresentar a importância dos símbolos de 

Sistemas Gráficos de Comunicação Suplementar e/ou Alternativa (CSA) como ferramenta para 

o desenvolvimento da comunicação dos indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

e diminuição de padrões alterados em seu comportamento.  

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizados por alterações em dois 

domínios principais: 

• Comunicação e interação social 

• Padrões restritos e repetitivos de comportamento. 

O DSM V (Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5.ª edição), de 

2013, explica o TEA em níveis, de acordo com a sua complexidade e características, 

considerando o desenvolvimento de linguagem, autonomia e independência do indivíduo. 
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A abordagem tem como objetivo principal favorecer e propiciar a estimulação e o 

desenvolvimento da comunicação social do indivíduo. Além de: 1) estimular a linguagem 

expressiva e receptiva; 2) ampliar o vocabulário; 3) ativar canais sensoriais que viabilizem a 

aprendizagem; 4) estimular os precursores de linguagem; 5) ampliar recursos comunicativos; 

6) estimular a oralidade de modo organizado; 7) trabalhar aspectos cognitivos; e 8) diminuir 

comportamentos disruptivos. 

L., 5 anos, com TEA, iniciou acompanhamento fonoaudiológico pois sua comunicação 

acontecia por choros, gritos e a palavra "não". Também apresentava comportamentos 

disruptivos, sempre que frustrado ou contrariado e dificuldade nos precursores de linguagem, 

como contato ocular, atenção compartilhada e uso do apontar. 

O trabalho fonoaudiológico visou o desenvolvimento dos aspectos pragmáticos e 

semânticos da linguagem e a utilização de recursos da CSA contribuíram para melhores 

resultados. 

Por um ano, foram trabalhados recursos de CSA conforme a necessidade e progresso 

de L., seguindo as etapas:  

1º- objetos concretos e música; 

2º- objetos concretos associados a livros com o tema da música - apoio visual e auditivo; 

3º- pranchas temáticas com imagens da música - início do uso do apontar com apoio tátil/ 

cinestésico;  

4º- pranchas temáticas com imagens e escrita, com maior independência de L. para apontar e 

cantar; 

5º- expressão oral de L. ao cantar a música sem apoio de pranchas. 

Concomitante a este processo, foram utilizadas pranchas de rotina e agendas com 

fotos, objetos simbólicos e relatos dos pais que viabilizavam o processo de comunicação de 

L., tornando os atendimentos mais significativos, contextualizados e fazendo com que ele 

pudesse expressar-se com uma comunicação mais efetiva. 

L. inicialmente foi resistente as propostas, porém percebeu que os recursos lhe traziam 

maior segurança e resposta positiva do interlocutor. Com o comportamento mais adequado e 

envolvimento, durante as intervenções, conseguia que atenção compartilhada, contato ocular 

e outras formas de expressão significativas fossem desenvolvidas. 

A expressão através dos comportamentos disruptivos diminuiu abrindo espaço para a 

expressão verbal de forma organizada, contextualizada e com significado para ele e para o 

outro, possibilitando-lhe autonomia nas escolhas e expressão dos desejos. 
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• Caso 2 

Os Símbolos de Sistemas Gráficos de Comunicação Suplementar e/ou Alternativa 

(CSA) nunca antes utilizado por uma adulta com a paralisia cerebral (PC), vem ampliar as 

possibilidades de relacionamentos e a sua introdução em grupos nos quais pôde ser 

compreendida e manifestar suas opiniões. 

A paralisia cerebral é um conjunto de desordens que afetam movimento e postura, e no 

caso, sem comprometimento cognitivo, o que facilitou sua compreensão para a utilização de 

recursos de CSA de baixa tecnologia, como pranchas de comunicação, temáticas ou de rotinas.  

Os objetivos deste caso foram: 1) favorecer a linguagem expressiva; 2) promover 

comunicação em diferentes grupos sociais; 3) ampliar os recursos comunicativos; 4) possibilitar 

manifestações individuais. Aqui atuei como psicopedagoga em atividades em grupos.  

Até o início do trabalho, J., 22 anos, manifestava-se com respostas motoras simples 

(sim/não) ou fazendo indicações com movimento ocular e de cabeça. Quando apresentados os 

símbolos de CSA percebeu a possibilidade de ampliação de sua comunicação, tornando-se ativa 

nos grupos de trabalho e relações interpessoais, se fazendo compreender e manifestando suas 

vontades, desejos e opiniões, que antes eram limitadas a questionamentos do outro. 

 Em cada momento que me via, sorria e iniciava vocalizações e movimentos corporais 

solicitando auxilio para se comunicar e dar voz para seus sentimentos.  

Com o interesse de J. em utilizar a CSA, desde o início, foram introduzidas pranchas de 

comunicação com um repertório próprio e pranchas temáticas que favorecessem a ampliação 

de seu vocabulário, como: cores, dias da semana, números e outros. 

Foram introduzidas também pranchas com fotos, escolhidas por ela, de familiares, 

animais de estimação, colegas e técnicos que trabalhavam com ela nos grupos de atividades. 

As pranchas foram organizadas em pasta para facilitar a portabilidade e o acesso de J.. 

  Tais intervenções foram estendidas a toda equipe de trabalho para que os recursos de 

CSA fossem funcionais no processo, além da solicitação para que todos os técnicos e familiares 

pudessem colaborar com a construção de novas pranchas e com a ampliação do vocabulário 

específico das atividades que realizava. 

  J. compreendeu que este trabalho era uma forma de expressar exatamente o que sentia 

e que a auxiliaria em suas interações e expressões.  

  A utilização das pranchas possibilitou aproximação e interação com seus pares 

tornando-a uma real integrante dos grupos que participava. 

  Percebemos que os recursos de baixa tecnologia ainda limitam J., porém é o início de 

um novo olhar para a sua comunicação. 
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• Caso 3 

O relato em questão tem o objetivo apresentar a importância dos Símbolos de Sistemas 

Gráficos de Comunicação Suplementar e/ou Alternativa (CSA) como ferramenta para o 

desenvolvimento da comunicação e organização da linguagem de indivíduos adultos. 

A Deficiência Intelectual (DI), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Deficiência 

Auditiva (DA), que ocorrem neste caso, levam o indivíduo a restrições sensoriais e dificuldade 

nas interações sociais, o que o faz apresentar manifestações comunicativas através de 

comportamentos disruptivos e agressividade, que não garantem que sua mensagem seja 

transmitida de forma clara por completo. 

Os recursos de CSA de baixa tecnologia, como pranchas de comunicação, temáticas ou 

de rotinas viabilizam uma comunicação mais funcional, permitindo que o indivíduo expresse 

seus desejos e facilite sua compreensão de meio, diminuindo seus comportamentos disruptivos 

e agressividade. 

Os objetivos deste caso foram:  antecipar e prever as ações, permitindo segurança diante 

do desconhecido; favorecer a linguagem expressiva e receptiva; estimular aspectos cognitivos;  

ampliar vocabulário e espaços frequentados; estimular e desenvolver os precursores de 

linguagem; ampliar os recursos comunicativos; e diminuir comportamentos disruptivos. 

 A., 27 anos, com TEA, DI, DA e sem oralidade, participa de atividades em oficinas 

culturais, o qual visa a integração social do indivíduo. 

Ao iniciar o acompanhamento, A. apresentava um perfil de isolamento social, 

realizando atividades de artesanato de forma mecânica e contínua, sem interação ou percepção 

do meio. Com alteração da rotina, A. reagia com comportamentos disruptivos, agressivos ao 

seu interlocutor e ao ambiente, os quais causavam uma reação imediata do outro que atendia às 

suas solicitações. 

Com a necessidade de antecipar e organizar sua rotina, além de viabilizar formas de 

comunicação que não fossem os comportamentos inadequados e a agressividade, foram 

utilizadas as seguintes estratégias de CSA: prancha com rotina, utilizando cartões móveis; 

prancha de comunicação, com fotos e/ou símbolos de objetos e ações; e pranchas com sequência 

de tarefas para realizar ações completas. 

  Tais intervenções com A. foram estendidas a toda equipe de trabalho para que o uso da 

CSA fosse funcional no processo. 

  Inicialmente, A. apresentou-se resistente e desinteressada à proposta, pois não conhecia 

outra forma de comunicação que não fossem comportamentos agressivos e/ou inadequados. 
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Porém, como em todas as intervenções insistíamos com o reforço visual apresentado nas 

pranchas, A. começou a interessar-se, percebendo que quando utilizadas também causavam 

uma resposta do seu interlocutor. 

  Seus comportamentos disruptivos diminuíram significativamente e o uso do apontar, 

sorrisos, expressões faciais, contato ocular, atenção compartilhada e vocalizações apareceram 

com contexto e significado, possibilitando aproximação e interações com seus pares e equipe 

de trabalho. 

  A visitação e frequência a outros espaços também foram ampliadas, possibilitando a A. 

novos conhecimentos e diferentes formas de intervenções. 

  

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a Comunicação Suplementar e/ou Alternativa, auxilia positivamente os 

indivíduos com necessidades complexas de comunicação a desenvolver aspectos do seu 

desenvolvimento, favorecendo suas relações e aprendizagens. 

  Auxilia na organização e comunicação dos indivíduos que também possuem restrições 

sensoriais, motoras, cognitivas e verbais. 

A CSA é um caminho além da fala que traz benefícios para o indivíduo. Ampliando as 

aprendizagens, os vínculos, as possibilidades de comunicação e a sua colocação como um ser 

social e ativo, com desejos e vontades próprias, capaz de escolher, transformar e traçar seus 

próprios caminhos. 
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RESUMO 

As terapias utilizando o cavalo podem ser consideradas como um conjunto de técnicas 
reeducativas que agem para superar danos sensoriais, motores, cognitivos e comportamentais, 
através de uma atividade lúdico-desportiva, que tem como meio o cavalo. (Citterio, 1991, p.20). 
O trabalho ao ar livre diferencia este de muitos outros métodos, o que representa uma excelente 
oportunidade de transformar o ambiente de terapia e oferecer ao praticante uma nova forma de 
alcançar suas metas. O objetivo do presente trabalho é estruturar uma sessão de Equoterapia, 
no formato em grupo, buscando promover a interação social recíproca, intencionalidade de ação 
e organização sensorial dos praticantes com Transtorno do Espectro do Autismo. Trata-se de 
um estudo com 10 classes de alunos com TEA, durante o período de 10 meses (média de 04 
alunos por sala, totalizando 45 assistidos), faixa etária de 06 a 35 anos, sendo um aluno montado 
por vez percorrendo um circuito psicomotor preestabelecido e os outros em redes de balanço, 
alternando a vez de montaria de cada um. Aspectos como a interação social recíproca, 
intencionalidade de ação, e organização sensorial dos praticantes foram mensurados através de 
um questionário qualitativo, onde a nota zero indicaria nenhuma participação do praticante e 
05 participação ativa do mesmo no processo. Como resultados, observou-se a melhora da 
interação social recíproca em 70%, intencionalidade de ação em 75% e organização sensorial 
em 90% dos casos. Como conclusão, observamos que a sessão estruturada em grupo e a 
utilização das redes de balanço como “sala de espera” potencializaram os benefícios 
terapêuticos voltados a pessoas com TEA. 

 

Palavras-chave: Equoterapia. Autismo. Processamento Sensorial.  

 

1-INTRODUÇÃO  

Na nova classificação Americana para os Transtornos Mentais, o DSM-V (2013), o 

Autismo e outras síndromes, foram absorvidos por um único diagnóstico, Transtornos do 

Espectro Autista (TEA). A mudança refletiu uma mesma condição com dois grupos de 

sintomas: déficit na comunicação e interação social; padrão de comportamentos, interesses 

restritos e repetitivos. 

 A utilização de atividades equestres como recurso terapêutico vem aumentando 

consideravelmente nas últimas décadas, isto porque o cavalo é utilizado como agente promotor 

de ganhos de ordem física, psicológica e educacional. Os benefícios das atividades com o cavalo 

mailto:tatinaraya@hotmail.com
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são atribuídos a uma combinação de estímulos sensoriais gerados pelo movimento produzido 

pelo passo do animal sob os sistemas básicos humanos que, em conjunto, resultam em uma 

integração motora e sensorial ampliada (STERBA et al., 2002; KRAPIVKIN et al., 2001). 

            Segundo Prado (2001), a equoterapia é um tratamento que propicia o desenvolvimento 

dos aspectos motores, como a coordenação motora, a postura, o ritmo, a flexibilidade, o 

equilíbrio, aumentando o tônus muscular, além de desenvolver os aspectos psicopedagógicos e 

emocionais de forma descontraída e lúdica, em contato com a natureza, diferente de ambientes 

como as clínicas e consultórios. 

A equoterapia é uma prática multidisciplinar, abordando estas três áreas: saúde, 

educação e equitação, proporcionando uma reabilitação global do praticante, possibilitando um 

entrosamento entre os profissionais e cada um dentro da sua área de conhecimento dando sua 

parcela de contribuição para o sucesso desse recurso terapêutico. Enfim, o alicerce da 

equoterapia é a equipe. (CIRILLO, 2002). 

           O termo praticante em equoterapia é utilizado para designar as pessoas portadoras de 

necessidades especiais que participam de atividades equoterápicas. Nessa atividade a 

reabilitação, na medida em que interage com o cavalo e quando o praticante desenvolve 

atividades psicomotoras, cognitivas e afetivas, o cavalo pode favorecer a reintegração do 

praticante à sociedade, com maior independência e confiança. (CAMPOS, 1996). 

            Freire (1999) refere dados de Citterio, equoterapeuta italiana que, em 1991, esteve no 

Brasil, e proferiu palestra mostrando dados de pesquisas realizadas na Itália. Esta relaciona 

ganhos neuropsicológicos, como melhorar tempo de reação e de atenção, potencializar 

capacidade executiva e discriminação espacial em relação à direção, sequência, alinhamento e 

lateralidade, através das ações do cavalo e do comportamento intencional da criança. 

            Em relação ao sistema sensorial, conforme Ayres (1972), o cérebro organiza as 

informações captadas através dos receptores sensoriais, de modo a dar uma resposta. E afirma, 

ainda, que o indivíduo responde de acordo com suas capacidades e com o meio, sendo estas 

respostas ações objetivas e intencionais capazes de provocar mudanças neste meio. As nossas 

capacidades de processamento sensorial são, portanto, usadas para a interação social, o 

desenvolvimento de habilidades motoras e para atenção e concentração. Importante observar 

que as pessoas dentro do espectro do autismo apresentam alguma forma de particularidade 

sensorial. Assim como tudo o mais relacionado ao quadro, há uma grande variação no grau de 

intensidade e na forma das experiências sensoriais vividas por aqueles com TEA. Assim, o 

Transtorno de Processamento Sensorial sofrido por esta demanda, leva-os a recepções hipo ou 



99 
 

hiperssensíveis das informações sensoriais, o que pode levar a prováveis comportamentos 

descontextualizados. 

Para Lange (2004), nosso sistema sensorial envia informações ao nosso cérebro de uma 

situação e, em resposta, nosso cérebro envia sinais para fora do corpo, mudando o tônus 

muscular, a frequência cardíaca, o humor, a sudorese, a temperatura corporal, as expressões e 

comportamentos. 

Com o movimento e a estimulação sensório-motora, auditiva, visual, tátil, olfativa, 

emocional, relacional e educativa recebida através da Equoterapia espera-se um aumento da 

plasticidade cerebral, que segundo Serpa Jr (2004) é a capacidade adaptativa do Sistema 

Nervoso Central, em modificar sua organização estrutural e seu funcionamento, é a 

possibilidade real de outra área do cérebro saudável, ou melhor, de outros neurônios, de outras 

áreas, estabelecerem novas sinapses e assumirem a função que ficou ou está momentaneamente 

comprometida em consequência de algum trauma ou transtorno. 

As atividades relacionadas com a prática de Equoterapia, conforme explica Masiero 

(2010), exigem suas execuções diretamente relacionadas com as habilidades psicomotoras. 

Além da montaria, diversas situações desenvolvem e estruturam conceitos psicomotores em 

qualquer indivíduo e, no caso, destacamos as pessoas com TEA. Como exemplos, atividades 

de aproximação, pastoreio dos animais, organização do material de encilhamento, higienização 

do animal, conduzir/ser conduzido pelo cavalo, apear e despedir-se, indicam que tais aspectos 

são amplamente favorecidos, pois podemos observar estímulos significativos para o 

desenvolvimento da coordenação motora, do esquema corporal, dominância lateral, equilíbrio 

e estruturação espaço- temporal. 

            O cavalo atua como motivador; por meio da aceitação incondicional e comunicação não 

verbal, sinaliza para o praticante com necessidades especiais que é possível, apesar de algumas 

limitações, descobrir que ele possui potencialidades que sirvam de alavanca para se iniciar 

uma nova vida, podendo desempenhar seu papel no âmbito social (Cudo, 2002). 

Complementarmente a esses dados, Alípio (2005) aponta que comprometimentos 

sociais e emocionais, tais como autismo, esquizofrenia, psicose, deficiência visual, deficiência 

auditiva, problemas escolares (distúrbios de atenção, percepção, linguagem, hiperatividade) e 

pessoas saudáveis, sem nenhuma deficiência física ou psicológica, podem ser auxiliados e ter 

ganhos físico-emocionais pela equoterapia. 

Considerando os benefícios da Equoterapia e as necessidades específicas das pessoas 

com Transtorno de Espectro do Autismo, o presente trabalho pretende estruturar uma sessão de 

Equoterapia, num formato de atendimento em grupo, buscando promover a interação social 
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recíproca, intencionalidade de ação e organização sensorial dos praticantes, além de favorecer 

seus aspectos psicomotores. 

Diante do exposto, se faz relevante entender o processo pelo qual o corpo e a mente são 

submetidas durante as sessões em grupo na equoterapia, relacionando-o aos aspectos 

psicomotores, emocionais, sensoriais e sociais necessários para um adequado desenvolvimento 

do indivíduo. 

           

2-METODOLOGIA 

O programa é aplicado no Centro de Equoterapia da Apae de Itapetininga/SP, voltado 

10 a classes de alunos com TEA (média de 04 alunos por classe, faixa etária 06 a 35 anos), 

totalizando 45 assistidos, com duração 40 minutos por sessão, realizado uma vez por semana, 

por um período de 10 meses. 

O trabalho inicia-se ainda em sala de aula, onde a sessão de Equoterapia é inserida na 

agenda de atividades da classe, através da comunicação visualizada baseada no método 

TEACCH. 

            Os alunos dirigem-se até o setting terapêutico, acompanhados da professora e auxiliar 

de educação, onde há um “sorteio” com distribuição de números aos praticantes, estabelecendo 

assim a ordem do primeiro até o último a participar da montaria. 

            O primeiro da sequência recebe um objeto identificador (cavalinho de plástico) que 

indica para ele e os demais a sua vez de montar. Dirige-se até a rampa para montaria e percorre 

um circuito pré-estabelecido, montado no cavalo. 

Os demais dirigem-se até a “sala de espera”, equipada com redes de balanço. Observo 

que o balanço suave da rede trabalha a bipolaridade do cérebro, estimulando simultaneamente 

o lado direito e o esquerdo, ou seja, o lado subjetivo e o lado objetivo. Além disso, a sensação 

do balanço ritmado, frequente e contínuo, traz uma sensação de paz, conforto e segurança, 

podendo ser utilizado também como estratégia para organização sensorial das pessoas que 

apresentam algum tipo de transtorno neste sistema, tão frequente nas pessoas com TEA. 

            O circuito percorrido durante a montaria é composto com variações de tipo e inclinação 

de terreno, além de árvores com galhos altos e baixos em que o praticante tem acesso, amplo 

espaço lúdico (bolas e objetos sonoros pendurados acima da cabeça, pinos coloridos, cones, 

cesta de basquete, “túnel” e espelho), recursos estes utilizados de forma oportuna, sendo 

modificados a cada sessão, todos voltados para uma máxima estimulação dos aspectos 

psicomotores e sensoriais do praticante. No percurso da montaria também há um painel para 
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que os alunos possam colocar seus números sorteados, formando assim uma sequência para 

apoio visual. 

 O praticante que montou, ao final do circuito, entrega o objeto identificador ao próximo 

da sequência e vai até a “sala de espera”, usufruindo das redes de balanço, enquanto que o 

colega vai até o cavalo a fim de realizar a montaria. 

O trabalho continua até que o último aluno realize a montaria, e então todos se 

aproximam do cavalo para acariciá-lo, alimentá-lo, puxá-lo ou enfeitá-lo, de acordo com o 

contexto do dia.  

Os tópicos descritos nos objetivos foram mensurados através de um questionário 

qualitativo, onde a nota zero indicou nenhuma participação do praticante e 05 participação ativa 

do mesmo no processo, pontuados tanto pela Equoterapeuta quanto pelas Professoras das salas 

de Pessoas com TEA, em conjunto, num período de 10 meses, no ano de 2013.  

 

3-RESULTADOS 

Com o trabalho em grupo, após 10 meses de avaliação, houve melhora da interação 

social recíproca em 70% dos casos, desenvolvimento da intencionalidade de ação em 75% dos 

casos e favorecimentos das noções de individuação em 85% dos casos. A “sala de espera” 

também contribuiu para um maior relaxamento e organização sensorial, além de redução 

significativa e fundamental dos níveis de ansiedade dos mesmos em 90% dos casos.  

           O conjunto das etapas vivenciadas pelos praticantes neste formato de sessão também 

potencializou o desenvolvimento de execução de normas e regras pré-estabelecidas dentro do 

grupo não apenas durante o atendimento, mas também em atividades desenvolvidas em sala de 

aula, ocorrendo, portanto, a generalização destas questões. 

 

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            Com a estruturação das sessões em grupo e criação da “sala de espera”, equipadas com 

redes de balanço, houve a possibilidade de ampliação das oportunidades oferecidas aos alunos 

que necessitam de uma nova experiência para suprir alguma falha ou ruptura do seu 

desenvolvimento físico, cognitivo e/ou emocional, associando, assim, uma atividade prazerosa 

a um eficaz método terapêutico educacional, o que trouxe benefícios aos praticantes com TEA 

em todos os âmbitos. 

           Participar deste panorama tendo que compartilhá-lo com outros praticantes, dentro de 

um ambiente estruturado, favoreceu de forma espontânea a interação social recíproca, 

intencionalidade de ação, organização sensorial e a iniciativa de trocas interativas, tão 
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prejudicadas em pessoas com TEA. Além disso, estes quesitos foram ampliados para outros 

ambientes de sua rotina, favorecendo assim o sua melhor organização e convívio na sociedade. 

            Os resultados, portanto, tornaram-se rápidos e intensos, pois o praticante responde às 

solicitações dos profissionais da equipe de forma prazerosa, desenvolvendo atividades e 

exercícios sem a mecanização repetitiva e monótona, em meio ao ar livre e convivendo 

diretamente com a natureza. 

            O trabalho ao ar livre e a sessão estruturada diferencia este de muitos outros métodos, o 

que representa uma excelente oportunidade de transformar o ambiente de terapia e oferecer ao 

praticante uma nova forma de alcançar suas metas. 

            A relação de confiança entre praticante, cavalo e terapeuta, associada a um ambiente 

rico em estímulos e organizado em etapas, torna o contexto equoterapêutico motivador, gerando 

prazer na realização das atividades. Este sentimento organiza a experiência das sensações e 

favorece o aprendizado no seu âmbito global, sem deixar de lado os aspectos específicos, 

contribuindo assim para o desenvolvimento de aspectos psicomotores, pois cria uma nova visão 

do seu próprio corpo e do potencial que se adquire ao vivenciar novas condutas corporais e 

percepção do mundo de forma diferenciada. 

            Sabendo que o corpo é intermediário obrigatório entre o indivíduo e o mundo que o 

cerca, os estímulos proprioceptivos recebidos pelo indivíduo no momento da montaria, 

provocados pelo movimento do animal e ritmo do seu passo, permitem a criação de novos 

esquemas motores e integração dos sentidos, o que é extremamente significativo para pessoas 

com TEA. 

            Desta maneira, têm-se no cavalo um instrumento facilitador e potencializador para o 

tratamento de diversas dificuldades, distúrbios, patologias orgânicas e psíquicas, favorecendo 

uma sadia sociabilidade, uma vez que integra o praticante, o cavalo e os profissionais 

envolvidos. 

            À guisa de uma conclusão, sabemos que a equoterapia é uma prática complementar que 

alcança bons resultados em muitos casos onde é aplicada. Ainda assim, por ser uma prática 

relativamente recente no Brasil (apenas em 1997 a Sociedade Brasileira de Medicina Física e 

Reabilitacional e o Conselho Federal de Medicina reconheceram a equoterapia como método 

terapêutico) necessita ser mais bem fundamentada e explorada em suas aplicações e 

desenvolvimentos. As pesquisas nesta área são fundamentais para enriquecer e fundamentar 

esta prática. Talvez com o avanço progressivo das neurociências, possamos verificar e 

comprovar cientificamente os benefícios alcançados pela prática de equoterapia e como estes 

operam a curto, médio e longo prazo.      
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RESUMO 

A temática do autismo é abordada entre as pesquisas acadêmicas desde o início do século XX 
e tem aumentado significativamente nos últimos tempos tanto com o crescimento e atualização 
de informações acerca desse assunto como com o desenvolvimento de métodos que contribuem 
com a melhoria do atendimento e tratamento das pessoas com autistmo. Como um transtorno 
do neurodesenvolvimento, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode afetar três áreas do 
desenvolvimento humano: a socialização, a comunicação e o comportamento.  A intervenção 
precoce é uma somativa de técnicas que vêm sendo aplicadas e se destacando prioritariamente 
nas diversas terapias, cabendo ser trabalhada com crianças que apresentem as características do 
TEA. O objetivo deste trabalho foi compreender os benefícios da Estimulação Precoce em 
crianças com suspeita de diagnóstico do TEA. O trabalho foi realizado por meio de uma revisão 
básica de literatura. Desta forma, foram apresentadas algumas das modalidades terapêuticas 
utilizadas na atualidade para trabalhar com a estimulação precoce, a saber: Modelo Denver; 
Estimulação Cognitiva Comportamental (ABA); Coaching Parental; Picture Exchange 
Communication System (PECS); Método TEACCH; Terapia de Integração Sensorial; e Método 
Padovan. Frente ao exposto no trabalho, pode-se considerar por meio deste estudo que quanto 
mais precocemente ocorrerem as intervenções, melhores serão os resultados no que diz respeito 
ao desenvolvimento da criança autista e que, somadas ao apoio dos familiares, as estimulações 
precoces poderão resultar na autonomia da criança com TEA, transformando sua vida e 
consequentemente lhe dando mais oportunidades de desenvolver-se de maneira mais adaptativa 
e construir seu espaço na sociedade. 
 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Suspeita de autismo. Estimulação precoce. 

 

1- INTRODUÇÃO 

Por volta de 1908 houve um momento em que a Psiquiatria introduziu a nomenclatura 

“autismo”, associando-o à esquizofrenia e relacionando ambos com a perda de contato com a 

realidade. Eugen Bleuler aprofunda seus estudos e observações para criar características para 

essa nova descoberta. Tendo se passado mais de 3 décadas, em 1940 ainda não existia um 
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quadro claramente definido para esse novo diagnóstico, então todas as pessoas que possuíam 

prejuízos cognitivos, eram tratadas como “débeis mentais profundos” e outros termos 

diagnósticos semelhantes a esses. No ano de 1943, o médico Leo Kanner examinou um grupo 

de 11 crianças que eram consideradas inteligentes e muito bonitas, de classe média, mas havia 

sérios problemas no desenvolvimento. Logo apontou dois critérios importantes para essa 

recém-descoberta: a solidão, que dificultava as crianças a terem interações sociais, deixando-as 

muito isoladas; e a insistência obsessiva na infância, ou seja, mesmo sendo avançadas na 

questão da idade cronológica e no desenvolvimento físico, as crianças pareciam infantilizadas. 

(BRAGA, 2018; TEMPLE; PANEK, 2017) 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é representado por um quebra-cabeça, 

portanto pode-se dizer que é um transtorno complexo e às vezes parece até não ter encaixe, mas 

todo quebra-cabeça tem solução, então, com o transtorno não é diferente. De acordo com o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), da Associação Americana 

de Psiquiatria (APA, 2014), o autismo é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento 

e pode ser diagnosticado ainda nos primeiros anos de vida, percebendo-o por exemplo quando, 

no momento da lactação o bebê não olha diretamente para a mãe, caracterizando pouca 

interação. 

O tempo para o fechamento de um diagnóstico do TEA pode ser longo e, 

consequentemente devido à essa espera as intervenções podem demorar a serem iniciadas e 

causar prejuízos maiores no desenvolvimento. As pesquisas em relação à estimulação precoce 

de crianças com suspeita de TEA indicam que quanto menos tempo a criança perder, em relação 

ao seu desenvolvimento, mais facilidade ela terá nas atividades multidisciplinares que forem 

realizadas com ela e consequentemente terá mais chances de uma significativa melhora dos 

sintomas próprios do autismo. 

Optou-se, então, por trazer como aporte teórico deste artigo alguns dos pesquisadores 

da área que têm foco desenvolvimentista, ou seja, que defendem que o distúrbio do 

desenvolvimento ocorre devido a problemas biológicos, isto é, o desenvolvimento deve ser 

explicado a partir da articulação entre a capacidade biológica inicial e o social, por exemplo: 

quando se suspeita que o bebê tem TEA, é porque ele apresenta prejuízos biológicos primários 

e suas interações sociais são prejudicadas, provocando assim déficits secundários. 

Partiu-se então do seguinte problema da pesquisa: “Qual a importância de estimular as 

crianças que ainda não apresentam o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista para que 

não percam tanto tempo até o fechamento de um diagnóstico?”. Tendo como objetivo geral: 

compreender os benefícios da estimulação precoce em crianças com suspeita de diagnóstico do 
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Transtorno do Espectro Autista, foram traçados os seguintes objetivos específicos: definir o 

Transtorno Espectro Autista; caracterizar a estimulação precoce; e listar as técnicas da 

estimulação precoce. 

Para se atingir os objetivos deste estudo foi realizada uma pesquisa do tipo bibliográfica 

básica, uma vez que não teve por finalidade a resolução imediata de um problema. A vantagem 

em adotar esta modalidade de pesquisa consiste na possibilidade de uma maior cobertura 

espacial do fenômeno a ser investigado. (GIL, 2008). Preliminarmente, para compor o 

Referencial Teórico foi realizada uma ampla pesquisa em títulos de referência na Biblioteca da 

Faculdade Cathedral e acervo pessoal, acerca do tema.  Após a delineação do estudo, uma busca 

aprofundada foi realizada acerca do tema nas bases de dados Scielo, Sbc Sbgames, Sbp, FMC. 

As palavras-chave desta pesquisa serviram como critério de inclusão.  

 

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CRITÉRIOS E DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA (TEA) 

Apesar de não ser fácil perceber já nos primeiros meses de vida de uma criança que 

ela tem sintomas do Transtorno do Espectro Autista, há características que podem ser 

indicadores da presença desse transtorno. Sabe-se que o autismo é caracterizado no Manual 

Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-V) como um transtorno do 

neurodesenvolvimento, através de estudos científicos, constatou-se que pode afetar três áreas 

do desenvolvimento humano: a socialização, a comunicação e o comportamento. (APA, 2014) 

As crianças com esse transtorno apresentam comportamentos repetitivos ou limitados, 

dependendo da gravidade, e a apresentação dos sintomas varia visto que podem apresentar 

atraso desde os primeiros meses de vida ou ter um desenvolvimento supostamente normal. 

Whitman (2015) afirma que o autismo pode ser também chamado de síndrome, pois são 

diferentes características que ocorrem umas às outras. Relata também que as pessoas com 

autismo precisam apresentar ao menos seis sintomas no DSM-V antes dos três anos de idade.  

Malheiros et al. (2017) expõem que o surgimento do Transtorno do Espectro Autista 

na criança é ainda desconhecido e que vários estudos tentam desvendar os fatores genéticos 

referentes à doença. Sabe-se, contudo, que as causas neurobiológicas juntamente com 

convulsões, deficiência mental, diminuição dos neurônios e sinapses na amigdala, hipocampo 

e cerebelo, tamanho do encéfalo e bastante serotonina circulando insinuam forte componente 

genético. 
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As pessoas com TEA apresentam dificuldades em compreender as regras e/ou padrões 

de comportamento que são facilmente adotados nos círculos sociais. De modo que é comum no 

autista a falta de interesse pelo que a outra pessoa está fazendo ou dizendo; ou, em outras 

situações, envolvem-se demasiadamente ao ponto de não entender socialmente que aquela 

conversa está finalizada, ou se já foi suficiente para o outro. (GAIATO, 2018) 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (2019) menciona no Manual de Orientação que 

para ter um diagnóstico de boa qualidade é necessário sempre buscar informações dos pais e/ou 

aqueles que convivem com a criança, sobre o histórico da gestação, idade dos pais, uso de 

medicamentos, consumo de drogas ou álcool, tabagismo durante toda a gestação, ou seja, uma 

anamnese detalhada. No início, entretanto, o diagnóstico de autismo para crianças até os quatro 

anos de idade é limitado, pois há dúvidas e/ou suspeitas a partir de alguns comportamentos que 

podem indicar que aquela criança tem TEA, fazendo-se, então, a indicação de algumas técnicas 

de tratamento. O melhor especialista, contudo, para identificar esse tipo de transtorno seria um 

psicólogo, psiquiatra infantil ou neuropediatra. 

 

2.2 ESTIMULAÇÃO  

Pavlov foi um dos mais famosos influentes para a Psicologia no que diz respeito à 

estimulação. Ele conseguiu demostrar quatro princípios básicos no quesito comportamental: 

primeiramente, o Estímulo Condicionado retrata um estímulo que no início seria neutro e que 

não apresenta resposta ao sujeito, entretanto associado ao estímulo condicional se torna capaz 

de emitir a Resposta Condicionada; já o Estímulo Incondicionado possui um significado para o 

sujeito, sendo capaz de causar uma resposta por si só, enquanto isso a Resposta Incondicionada 

é a resposta dada através do estímulo incondicionado. (KLEINMAN, 2015) 

A importância do estímulo ao desenvolvimento humano se dá, sobretudo, quando há 

suspeita ou indícios de transtorno do neurodesenvolvimento, conforme se percebe no manual 

de orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria (2019). De acordo com as características, é 

essencial uma intervenção imediata, pois irá contribuir significativamente no desenvolvimento 

neurobiológico da criança. Braga (2018) explana que a estimulação pode ser também chamada 

como mediação, buscando apoios multiprofissionais para levá-lo de onde está até onde pode 

chegar e assim atingir capacidades e ideias potenciais para viver em harmonia com a sociedade. 

 

2.2.1 Intervenções Precoces 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (2019) alega que o melhor tratamento para o TEA 

é a intervenção precoce, a qual precisa ser feita logo quando haja suspeita ou assim que receber 
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o diagnóstico, pois irá complementar o potencial do desenvolvimento social e comunicativo, 

assim reduzindo os danos, e aprimorar a qualidade de vida, apresentado competências para sua 

autonomia, diminuindo também gastos e angústia da família e pessoas ao redor da criança. 

Lampreia (2007) corrobora com essa ideia ao afirmar que o principal propósito da intervenção 

precoce é o aprimoramento das habilidades comunicativas. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (2019) também cita outras modalidades 

terapêuticas para se trabalhar com a intervenção precoce: Modelo Denver de intervenção 

precoce para crianças autistas; Estimulação Cognitiva Comportamental baseada em Análise do 

Comportamento Aplicado (ABA); Coaching Parental; Comunicação suplementar e alternativa 

como o Picture Exchange Communication System (PECS), Método TEACCH (em uma 

tradução livre: tratamento e educação para crianças autistas e com outros prejuízos na 

comunicação) e Terapia de Integração Sensorial. Acrescente-se ainda a essa lista o Método 

Padovan. Cada uma delas está apresentada a seguir. 

Rogers e Dawson (2014) defendem o Modelo Denver de Intervenção Precoce (ESDM), 

o qual capacita crianças que apresentam TEA com idades entre 12 e 36 meses, dando 

continuidades até os 60 meses. O objetivo é de elas se tornarem mais ativas na sociedade onde 

vivem, visa provocar mais interatividade utilizando técnicas para aumentar sua aprendizagem 

social, procurando recompensá-las, e estimulá-las a tomarem iniciativas. Podendo ser utilizado 

em terapias de grupo ou individuais, em casa por equipes de terapeuta, essa abordagem ajuda 

os pais a entenderem os sinais que a criança exibe a fim de melhorarem suas interações. O 

método Denver é eficaz no aumento das interações cognitivas, sociais, emocionais e 

linguísticas, diminuindo assim a gravidade dos sintomas apresentados no TEA. 

 
As principais características do Modelo Denver que se mantêm no EDSM incluem: 
equipe multidisciplinar que implementa um currículo de desenvolvimento abrangendo 
todos os domínios; foco no envolvimento interpessoal; desenvolvimento fluente, 
recíproco e espontâneo da imitação de gestos, movimentos faciais e expressões e 
utilização de objetos; ênfase no desenvolvimento da comunicação verbal e não-verbal, 
foco nos aspectos cognitivos das brincadeiras realizadas em rotinas de jogo interativo; 
e parceria com os pais (ROGERS; DAWSON, 2014, p. 16). 

 

A intervenção ABA (Applied Behavior Analysis) é uma tecnologia aplicada em 

situações em que comportamentos podem ser melhorados, embasa-se na identificação de 

comportamentos e habilidades que necessitam ser aprimorados como a interação social com 

pais, professores, entre outros. Esse método sistemático de estabelecer objetivos para uma 

intervenção envolvendo técnicas comportamentais muito estudadas e efetivas é definido pela 

coleta de informações antes, ao longo do processo e após a intervenção. O intuito é analisar o 
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desenvolvimento da criança e construir a melhor estratégia para a criança adquirir novas 

habilidades necessárias para as tomadas decisões em relação ao programa. (CAMARGO; 

RISPOLI, 2013) 

Assim, se um Centro de Terapias Comportamentais divulga que utiliza uma 

metodologia específica para potencializar a aprendizagem adotando tentativas discretas, como 

por exemplo o método ABA, significa que tem o intuito de dividir as habilidades (cognição, 

comunicação, socialização) e ensinar cada capacidade separadamente até ser aprendida. Essa 

terapia tem obtido bons resultados no que diz respeito à observação e à avaliação do 

comportamento do paciente com autismo, maximizando a sua autonomia, aprendizagem e seu 

desenvolvimento. (SILVA et al., 2013) 

Um exemplo de abordagem do tipo Coaching Parental trazido por Sousa (2018) é o 

programa Hanen more than words (em tradução livre: mais que palavras), criado por Ayla 

Manolson. Seu objetivo é capacitar os responsáveis para que sejam atenuadores da 

comunicação das crianças em diferentes contextos. São guiados a criar algumas situações na 

rotina da criança, como a brincadeira de cuidados básicos, para que, de acordo com a sua 

necessidade e estágio do desenvolvimento, de maneira descontraída e agradável, tome atitudes 

comunicativas ou replique a postura promovida pelos pais. (SOUSA, 2018) 

Sobre a abordagem PECS (Sistema Único de Comunicação Alternativa/Aumentativa), 

Bosa (2006) explica que ajuda a criança a obter um papel ativo utilizando adesivos ou velcros 

para indicar o início ou um término de alguma atividade ou até alguma alteração da mesma, 

fazendo assim a associação entre a atividade e os símbolos descritos. O sistema facilita a 

compreensão das atividades e também a comunicação entre as pessoas que estão em volta do 

paciente, como pais e professores. A partir dessa intervenção, quanto mais se utilizam formas 

de comunicação, mais as crianças podem ser encorajadas a utilizarem a fala. 

O programa TEACCH é utilizado mundialmente e trabalha principalmente com a 

composição das atividades, materiais, tempo e ambientes utilizados pela criança visando 

equiponderar as deficiências características do TEA e fazer com que apresente um ganho 

significativo para a sua convivência social. Essa abordagem tem o intuito de auxiliar no 

processo de alfabetização para as crianças autistas. As atividades que são propostas por esse 

método consentem com o nível de desenvolvimento de cada criança, o qual apregoa que essas 

atividades sejam reforçadas até o momento em que a criança internalizar o que a mesma 

trabalhou. (FARIAS; SILVA; CUNHA, 2014) 

Bosa (2006), por sua vez, reforça que o TEACCH é altamente estruturado, combina 

variedades de materiais lúdicos para o aperfeiçoamento da linguagem, reduz o comportamento 
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inapropriado, e melhora a linguagem. O programa demostra interesse na importância da 

organização do ambiente, uso de pistas visuais e trabalha de acordo com a habilidade 

prognóstica da criança ao invés de focar em superar os principais déficits que o autismo traz. 

Silva et al. (2013) ratifica que o modelo TEACCH se caracteriza por reduzir a ansiedade da 

criança autista ajudando assim a melhor sua aprendizagem. 

Já a Teoria de Integração Sensorial estuda as dificuldades no processamento, 

integração e resposta aos estímulos sensoriais que têm sido descritas como próprias do TEA. 

Essas dificuldades desencadeiam isolamento social tanto das crianças com TEA como das suas 

próprias famílias, o que tem contribuído com o aumento da busca por intervenções que abordam 

problemas relacionados às dificuldades de processamento sensorial por parte dos pais de 

crianças com TEA. (COSTA, 2017) 

Desenvolvida pela terapeuta ocupacional Anna Jean Ayres a partir de estudos nas áreas 

de neurociência, biologia, psicologia e educação, a Teoria da Integração Sensorial se refere ao 

processo neurobiológico inato de integração e interpretação pelo cérebro dos estímulos 

sensoriais provenientes do ambiente. Costa (2017) destaca que a teoria da Integração Social é 

baseada nos seguintes princípios: o desenvolvimento sensorial e motor é uma base importante 

para a aprendizagem; a interação entre o indivíduo e o ambiente molda o desenvolvimento 

cerebral; o sistema nervoso é plástico, ou seja, é capaz de mudar; e a atividade sensorial e 

motora significativa é um importante mediador da plasticidade neural. 

Assim, esses princípios incluem 4 conceitos que a autora nomeou como:  

 

a) Experiências sensório-motoras ativas – ao invés de ensinar habilidades 

específicas, promove-se a capacidade do cérebro de perceber, lembrar 

e planejar em nível motor, o que dá a base da aprendizagem;  

b) Desafio na medida certa – o terapeuta cria atividades lúdicas com 

desafios transponíveis;  

c) Participação ativa – envolve a habilidade do terapeuta de criar desafios 

divertidos em um ambiente sensorialmente diversificado, de maneira a 

motivar a criança a participar ativamente da brincadeira, aumentando 

assim seu repertório de habilidades; e  

d) Direcionamento pela criança – o terapeuta observa constantemente a 

criança e capta as dicas comportamentais que ela dá, podendo assim 

conduzi-la a tomar decisões e dar sugestões, por exemplo. (COSTA, 

2017) 
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Abordando a terapia da Integração Sensorial, Ayres ratifica a importância de o 

terapeuta interagir também com pais, professores e outras pessoas envolvidas com as crianças. 

Além disso, ao aplicar a teoria com crianças com autismo, Ayres notou que essa abordagem 

ajudou a diminuir a sensibilidade tátil e outras sensibilidades que interferiam na habilidade de 

brincar, aprender e interagir. (COSTA, 2017) 

A pesquisadora Beatriz Padovan desenvolveu um método de Terapia Corporal que se 

utiliza de exercícios corporais baseados nos movimentos neuroevolutivos do ser humano, 

atividades específicas para todas as funções reflexo vegetativas orais (respiração, deglutição, 

sucção e mastigação) e exercícios para os olhos. Isso se dá acompanhado de uma base rítmica 

fornecida por poemas e canções, além da incorporação de posições corporais sugeridas pela 

antroposofia de Rudolph Steiner. (SANTOS et al., 2017) 

Essa terapia foi nomeada como Método Padovan de Reorganização Neurofuncional, e 

atualmente, quase cinco décadas após sua primeira aplicação, disseminou-se ao redor do mundo 

devido a sua eficiência e sua versatilidade. Segundo Santos et al. (2017), todo o método pode 

ser aplicado de forma passiva, passivo-assistida ou ativa, o que possibilita o auxílio tanto em 

casos mais simples como em pessoas com dislexia ou transtorno de déficit de atenção quanto 

em pacientes com paralisia cerebral e autismo. 

Almeida et al. (2017) relatam que o Método Padovan é uma adaptação de exercícios 

físicos criado por um cirurgião chamado Temple Fay e pelo filósofo Rudolf Steiner em relação 

ao andar, falar, pensar e em seguida a reeducação dos processos orais do presente método, 

recapitulando assim, o desenvolvimento psicomotor do paciente de acordo com as etapas de 

percepção sensorial exata, percepção temporal das relações, percepção empática e intuição.  

O filósofo cuja visão antroposófica também inspirou o método Padovan ressalta que 

são necessárias três precondições para o estudo de qualquer fenômeno:  

 
[...] a capacidade de admiração que possibilita o interesse, porta de entrada para a 
observação; o despojar-se dos preconceitos para que eles não nos impeçam de 
observar o fenômeno em sua totalidade; e manter a calma interior, evitando que ruídos 
possam interferir, impedindo que o fenômeno seja escutado em sua plenitude. 
(STEINER apud ALMEIDA et al., 2017, p. 96) 

 

A fenomenologia de Goethe aplicada requer um olhar profundo e interessado pelo 

outro, daí sua perfeita adaptação ao método Padovan e o rápido espalhamento desse método por 

todo o mundo como abordagem para terapias com autistas. 

 

2.3 IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO PRECOCE NO TEA 
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Nos primeiros anos de vida da criança com TEA devem ser fornecidos estímulos ricos 

como cores, sons e sensações táteis. Também é importante a intervenção o quanto mais precoce 

possível mesmo não havendo um diagnóstico fechado de autismo. Quanto mais se antecipar a 

estimulação, melhor; quanto menor for a criança autista, há mais possibilidades para lhe ensinar 

novos repertórios e diminuir os sintomas do TEA e assim ajudar essa criança a se desenvolver 

bem. (GAIATO, 2018) 

Whitman (2015) também defende que se devem começar os programas de intervenção 

o mais cedo possível, sem que haja possibilidade de ser desconsiderada qualquer suspeita de 

TEA, mesmo não havendo um diagnóstico formal. Por isso é importante criarem-se 

intervenções para deliberar qualquer problema significativo no desenvolvimento, sejam na área 

motora, sensorial, cognitiva, de linguagem ou social.  

A intervenção precoce em crianças com autismo, portanto, demanda uma equipe 

multidisciplinar e o envolvimento de todas as pessoas que estão em volta dela. A direção das 

intervenções, de forma ordenada entre os diversos contextos da criança, certamente leva a uma 

maior efetividade das intervenções, pois aumenta a possibilidade de abranger as habilidades 

para as diferentes áreas. (MOURA, 2017) 

 

3 -CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve a finalidade de explanar algumas das formas de estimulação precoce 

para as crianças com TEA, desta forma, com a apresentação dos tópicos desse trabalho é 

possível constatar que os objetivos desse estudo foram concluídos. Em relação às hipóteses 

iniciais do trabalho que eram “a criança com o espectro autismo que recebe a estimulação 

precoce, pode adquirir um grande avanço no desenvolvimento em geral, em comparação a 

outras crianças que esperam o resultado do diagnóstico para começar a trabalhar com o 

diagnóstico desta”, todas as hipóteses foram atingidas. 

Uma vez que para o fechamento de um diagnóstico é necessário bastante cautela, pois 

tanto a criança autista quanto sua família terão que conviver com o diagnóstico a vida toda, e a 

família precisará acompanhá-lo em seu tratamento. Inclusive a família precisa levar em conta 

que alguns parentes têm dificuldade de aceitar o diagnóstico, por não ter preparo e nem 

informações adequadas em relação ao Transtorno de Espectro Autista.  

Tendo em vista o não estabelecimento de relações com o meio em que se encontra a 

criança com TEA, é pertinente entender que essa conexão poderá ocorrer a partir de estímulos, 

essas estimulações são de extrema relevância para que se estabeleça uma interação que poderá 

fazer toda a diferença na vida da criança e da sua família.  
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Uma vez que tanto as crianças com TEA quanto seus pais precisam estar preparados 

para as atividades multidisciplinares quando receberem seu diagnostico a fim de obterem uma 

rápida melhora de seus principais sintomas. Tudo com o objetivo de conviverem e se 

comunicarem com as pessoas ao seu redor, bem como de terem a capacidade de se socializarem 

e terem uma vida de qualidade. Um aspecto importante a ser considerado é que o profissional 

deve ser treinado tanto para a realização do diagnóstico quanto no método de intervenção 

escolhido, para assim proporcionar um efetivo trabalho com a criança e sua família.  

No decorrer deste trabalho foi de suma importância ampliar o conhecimento sobre a 

importância da intervenção precoce para a vida de um autista. Os estudos científicos e as atuais 

descobertas sobre a plasticidade cerebral são de relevantes para a intervenção precoce no 

autismo, mesmo antes do diagnóstico oficial, entretanto, pode contribuir para melhorias na 

forma como as abordagens precoces serão estruturadas para cada criança. 
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RESUMO 

 Existem inúmeros fatores que culminam em processo de amputação de membros, estando entre 
as causas mais prevalentes, o diabetes mellitus, que progride com perda de vascularização local 
e, consequente dificuldade de cicatrização, culminando por exemplo, na síndrome do pé 
diabético, resultando ocasionalmente em amputação de membros inferiores a nível transtibial. 
Segundo a OMS, outro agravante é a idade, que favorece o desenvolvimento de doenças 
crônicas por erros metabólicos e pela própria degeneração da fisiologia e anatomia do 
organismo. A amputação de membros inferiores traz consigo fatores físicos limitantes, que 
desencadeiam barreiras emocionais e sociais como a perda de autonomia, constrangimento, 
dependência e necessidade de cuidados de terceiros. Nesse sentido, a protetização torna-se um 
benefício, mas ao mesmo tempo um desafio, em vista da readaptação necessária que deve ser 
desenvolvida por meio de terapia de reabilitação, desde a confecção da prótese ao seu uso 
efetivo. Para avaliação da efetividade do uso da prótese e sua adaptação efetiva, nesse estudo 
foi utilizada a classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), sendo 
realizada sua aplicação após o acometimento para comparação posterior ao uso da prótese, 
constatando seu benefício na reabilitação. O acometimento e grau de relevância foram 
considerados para elaborar o plano de tratamento sendo a fisioterapia determinante no processo 
de protetização. O estudo transversal e descritivo foi realizado por meio da análise de cinco 
prontuários de pacientes atendidos na APAE-Bauru, com diagnóstico de amputação de 
membros inferiores, aplicando-se a CIF pré e pós protetização. A partir dos dados, foi possível 
concluir que a associação de fisioterapia e protetização corroboraram para a qualidade de vida 
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e autonomia dos indivíduos, demonstrando independência e familiaridade nas atividades de 
vida diária.  
 

Palavras-chave: Amputação. Classificação Internacional de Funcionalidade. Próteses.  

 

1-INTRODUÇÃO 

  A existência dos procedimentos cirúrgicos de amputação de membros são práticas já 

conhecidas. No entanto, o processo de reabilitação e evolução funcional é um tema amplamente 

discutido na atualidade na comunidade científica, em decorrência dos aspectos que circundam 

o acometimento tais como fatores emocionais relacionados a perda de autonomia e dependência 

de cuidados por terceiros, bem como fatores sociais e outros agravos relacionados. 

 Dentre as etiologias mais prevalentes, destacam-se o diabetes mellitus, seguido por 

aterosclerose, fatores traumáticos, neoplasias, infecções e causas congênitas. Independente dos 

fatores causais, as infecções acometem majoritariamente o gênero masculino, causando dor e 

risco de septicemia, devendo-se recorrer na maioria dos casos ao procedimento de amputação 

dos membros inferiores, que comumente são realizadas a nível transfemural ou transtibial, para 

posterior confecção e adaptação de próteses referentes às regiões amputadas (VIEIRA et al, 

2017). 

 O processo de reabilitação pós-cirúrgico se inicia em ambiente hospitalar por meio de 

uma equipe multiprofissional constituída por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

ortoprotesista, psicólogo, assistente social e dietista, sendo a reabilitação hospitalar uma 

extensão dos procedimentos pré-operatórios, que envolvem cinesioterapia, posicionamento 

antirreflexo e fortalecimento muscular (VIEIRA et al, 2017) 

 Após a alta hospitalar, em ambiente ambulatorial, a reabilitação inicia-se a partir do 

processo de cicatrização, avaliando o potencial cognitivo, motor e funcional do amputado, bem 

como das técnicas de manejo do paciente conjuntamente á elaboração do Planejamento 

Terapêutico Singular (PTS). Nesse processo são considerados possíveis atrasos de cicatrização, 

aderência e hiperestesia, sendo fundamental nessa etapa a realização e orientação sobre o 

enfaixamento do coto previamente ao uso da prótese propriamente dita (CHAMLIAN, 2014). 

 Paralelamente, são consideradas outras questões como processos inflamatórios 

relacionados à prótese e pontos de pressão, neuroma do coto, osteófitos distais e dor em membro 

fantasma, sendo este último, uma sensação dolorosa ou de existência do membro, com 

instalação precoce, com relatos raros de aparecimento tardio, o que evidencia a importância do 
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acompanhamento de enfrentamento da dor no processo pré-operatório (DOMIDOFF; 

PACHECO; SHOLL-FRANCO, 2007). 

 Após ter completado o processo cicatricial, é iniciada a aplicação da ligadura elástica 

do coto, associados a massagem e eletroterapia para redução da dor e possíveis aderências, 

sendo realizado treinamento de transferências, ortostatismo e marcha com a prótese provisória. 

Juntamente ao processo de reabilitação após a protetização, é realizado treinamento de marcha 

com a prótese definitiva sendo também fornecidas instruções de uso como calçar e descalçar a 

prótese além dos cuidados de manutenção e limpeza com a mesma para sua longa duração 

(CHAMLIAN, 2014). 

 Após a alta do tratamento, é recomendado retorno em três meses para correções de 

encaixe da prótese ao coto, sendo o segundo retorno, um ano após sua confecção. Os retornos 

são necessários considerando que os primeiros dezoito meses são cruciais na adaptação e ajustes 

finos das próteses para seu uso efetivo (MAZARI et al, 2010) 

 São considerados pacientes eletivos ao uso de próteses de membros inferiores, aqueles 

com adequada reserva cardiovascular, cicatrização, bom revestimento cutâneo, mobilidade 

articular, força muscular, controle motor e boa capacidade cognitiva. A reabilitação efetiva deve 

considerar além da reabilitação física, mas principalmente, a qualidade de vida do paciente, 

contemplando aspectos como incapacidade e restrição de participação que, por sua vez, refletem 

sobre a atuação social e independência do indivíduo na realização de suas AVDs e o exercício 

da cidadania (FLEURY; SALIH; PEEL, 2013).  

 Um instrumento comumente utilizado para analisar quantitativamente a evolução 

funcional do paciente amputado é a classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF). A escala é utilizada juntamente ao Planejamento Terapêutico 

Singular (PTS), que por sua vez, apresenta a seguinte escala: 2 – Sim, normalmente; 1 –

Algumas vezes, ou parcialmente; 0 – Não, nunca N – Não teve oportunidade D –Desconhecido. 

Dessa forma, quando o instrumento aponta “0 – Não, nunca”, analogamente, o parâmetro para 

a CIF pode ser de deficiência completa; quando ele aponta “1 –Algumas vezes ou 

parcialmente”, pela CIF pode ser considerada uma ponderação entre deficiência grave e 

deficiência moderada; quando aponta “2 – Sim normalmente”, o parâmetro na CIF pode ser 

nenhuma deficiência e, finalmente, quando aponta “N - não teve oportunidade” e “D – 

Desconhecido”, o parâmetro CIF pode ser uma ponderação entre deficiência não especificada 

ou não aplicável (ANTONIO, SIGOLO, 2016). 
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Acerca dos fatores descritos, este estudo objetivou a comparação da funcionalidade de 

pacientes pré e pós protetização, classificando fatores como idade, gênero causas e nível da 

amputação. 

 

2-DESENVOLVIMENTO 

 O estudo de caráter transversal e descritivo, foi realizado após apreciação ética e 

autorização do diretor da instituição APAE- Bauru, sendo desenvolvido durante o ano de 2019, 

sendo realizado por meio da análise de cinco prontuários sendo dois pertencentes a indivíduos 

do gênero feminino e os três demais, do gênero masculino, todos contemplados na faixa etária 

entre 50 e 70 anos. Foram considerados também os dados sócio-demográficos, sendo todas as 

informações inseridas no software de organiza as classificações nos padrões propostos pela CIF. 

 O gráfico 1 descreve o perfil amostral, conforme supracitado. No caso desse estudo, é 

possível observar que a incidência das amputações é maior no gênero masculino assim como 

as etiologias mais prevalentes são associadas aos traumas e diabetes. Os achados corroboram 

com a literatura, apesar do tamanho reduzido da amostra, comprovando não haver necessidade 

do estudo de grandes amostras para evidenciar os dados apresentados. 

Gráfico 1- Características sócio demográficas dos pacientes 

 

 A tabela 1 apresenta os domínios classificados pela CIF que foram mais afetados, ou 

seja, a quantidade de pacientes que apresentou dificuldades em cada domínio. Observou-se a 

partir dessa análise que preponderam dificuldades relacionadas a dor fantasma, permanência 

em pé e força muscular dos membros inferiores, acometendo 80% da amostra, sendo menos 



121 
 

impactante a marcha, o que não era esperado devido da complexidade do ato. É importante 

salientar nessa análise que “b” refere-se a função do corpo e “d” apresenta deficiência ou 

restrição de participação. 

Tabela 1. Domínios da CIF de maior Ocorrência 

DOMÍNIO QUANTIDADE 

(b28018) Dor Fantasma 4 

(d4154) Permanecer em Pé 4 

(b7301) Força dos Músculos de um Membro 4 

(b710) Funções da Mobilidade das Articulações 3 

(d420) Auto Transferências 3 

(d4103) Sentar-se 3 

(d4500) Andar Longas Distâncias 2 

Legenda: b= representa funções do corpo (derivado do inglês body; d= representa a deficiência 
ou restrição de participação. 

 

A tabela 2 mostra a evolução do paciente conforme a classificação da CIF. Observe que 

os últimos números de cada domínio representam a evolução, ou ainda, a redução da restrição 

de participação por melhora da função. Considerando essas informações, é possível constatar 

que, de todos os pacientes classificados pela escala CIF, nenhum obteve piora funcional, 

permanecendo em igual situação ou com melhora, fator observado em todos os indivíduos 

submetidos a associação da reabilitação terapêutica junto ao processo de protetização.  

 

Tabela 2. Comparação dos domínios da CIF pré e pós protetização 

Pacientes Domínio Pré Protetização Domínio Pós Protetização 

 
(d4103.8) Sentar-se (d4103.0) Sentar-se 

 (d4104.8) Pôr se em Pé (d4104.1) Pôr se em Pé 

1 (d4154.8) Permanecer em Pé (d4154.1) Permanecer em Pé 
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 (d420.8) Autotransferência (d420.0) Autotransferência 

 (d5.8) Cuidados Pessoais (d5.0) Cuidados Pessoais 

 

 (b28018.2) Dor Fantasma (b28018.0) Dor Fantasma 

 (d4154.1) Permanecer em Pé (d4154.0) Permanecer em Pé 

2 (d420.1) Autotransferência (d420.0) Autotransferência 

 (d4500.2) Andar Distâncias Curtas (d4500.0) Andar Distâncias Curtas 

 (b7106.1) Funções de Mobilidade das 

Articulações 

 

(b7106.1) Funções de Mobilidade das 

Articulações 

 

 (d450.1) Andar (d450.0) Andar 

 (b2801.2) Dor nas Costas (b2801.1) Dor nas Costas 

3 (b7301.2) Forças dos músculos de um 

membro 

(b7301.1) Forças dos músculos de um 

membro 

 (b770.1) Funções relacionadas ao 

padrão de marcha 

(b770.0) Funções relacionadas ao 

padrão de marcha 

 (b7106.1) Resistência dos Músculos 

isolados 

(b7106.1) Resistência dos Músculos 

isolados 

 

 (d4154.3) Permanecer em Pé (d4154.1) Permanecer em Pé 

 (d4104.2) Pôr se em Pé (d4104.1) Pôr se em Pé 

4 (d420.1) Auto Transferência (d420.0) Auto Transferência 

 (b7303.2) Função dos Músculos da 

Metade Inferior do Corpo 

(b7303.1) Função dos Músculos da 

Metade Inferior do Corpo 

 (b7301.2) Força dos Músculos de Um 

Membro 

(b7301.2) Força dos Músculos de Um 

Membro 
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 (b28018.2) Dor Fantasma (b28018.0) Dor Fantasma 

 (b7106.1) Funções da Mobilidade das 

Articulações 

(b7106.1) Funções da Mobilidade das 

Articulações 

5 (b730.1) Funções da Força Muscular (b730.0) Funções da Força Muscular 

 (b770.1) Funções Relacionadas ao 

Padrão de Marcha 

(b770.1) Funções Relacionadas ao 

Padrão de Marcha 

 (d4500.1) Andar Distâncias Curtas (d4500.1) Andar Distâncias Curtas 

Legenda: b= representa funções do corpo (derivado do inglês body; d= representa a deficiência 
ou restrição de participação. 

 

A partir dessa análise, observa-se a necessidade de estudos com maior composição 

amostral, uma vez que o processo terapêutico é individual e, portanto, as classificações 

realizadas podem não refletir a realidade de um perfil populacional, ainda que os dados sejam 

favoráveis, evidenciando a eficácia do processo de reabilitação ainda que em número restrito 

de participantes. 

Isso se deve aos fatores envolvidos no processo terapêutico como o enfrentamento da 

patologia e das barreiras futuras, bem como da adesão ao tratamento e da iniciativa do paciente 

em participar ativamente do seu processo de reabilitação. 

 

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A classificação proposta pela CIF abrilhanta este trabalho, quantificando dados 

subjetivos e individuais, que por meio do instrumento como esse, podem ser mensurados em 

escalas numéricas, fornecendo ao paciente a devolutiva real do seu processo de evolução. A 

apresentação de dados reais desenvolve nos pacientes expectativas reais e melhora dos aspectos 

motivacionais, já que, muitas vezes não tem consciência do seu processo de reabilitação. 

 A análise amostral evidencia os fatores preditores de risco de amputação, corroborando 

com a literatura apesar da amostra limitada de participantes. Também concorda com a maior 

incidência na população masculina, provavelmente pela maior adesão do gênero feminino às 

consultas médicas de rotina.  
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 A tabela 1 mostra que a dor muscular, o ortostatismo e a força muscular de um membro 

isolado foram as queixas mais freqüentes, sobresaindo em relação à marcha propriamente dita, 

provavelmente por se tratarem de dificuldades iniciais e, portanto, associadas ao início do 

processo de reabilitação, situação em que são encontradas as maiores barreiras do momento 

pós-cirúrgico. 

 A tabela 2 descreve a evolução comparativa de cada paciente nos mesmos domínios 

elencados em situação pré e pós protetização, demonstrando com restrições amostrais a eficácia 

da associação terapêutica aliada ao uso da prótese, constatato pela manutenção ou melhora dos 

domínios avaliados com destaque para o paciente 1, que obteve melhora significativa em 

relação aos demais membros do estudo. 

 Dessa forma é possível concluir que a CIF comprovou a eficácia terapêutica por meio 

da quantificação da evolução funcional de cada paciente, contudo, são necessários novos 

estudos em grandes populações para se traçar um perfil analítico das questões evidenciadas 

nesse trabalho. 
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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo refletir sobre o trabalho da equipe multiprofissional da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Salto Grande – SP, no processo de 
habilitação e reabilitação dos pacientes durante a pandemia da COVID 19. Este estudo obteve 
contribuições sob a ótica do trabalho da Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e 
Psicologia, diante das dificuldades deste enfrentamento. A metodologia utilizada neste estudo 
foi pesquisa bibliográfica. Os atendimentos ambulatoriais de habilitação e reabilitação 
prestados pela instituição antes da pandemia eram de 55 pacientes por semana. Atualmente a 
instituição atende cerca de 30% desta demanda, devido às mudanças impostas nesse período. O 
estudo foi realizado considerando a importância de cada profissional no processo terapêutico e 
preocupando-se com a humanização na prestação de serviço à pessoa com deficiência 
intelectual, múltipla e/ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA), abrangendo o contexto 
da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, tanto no teleatendimento quanto em caráter 
presencial. Por meio desse estudo, buscou-se explanar acerca do trabalho da equipe 
multiprofissional o qual tem sido desafiador neste delicado momento e requer atenção dos 
profissionais no que concerne ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e outras 
medidas na prestação do serviço para garantia de segurança e qualidade de vida a todos os 
envolvidos. Partindo desse ponto, pode-se concluir que a pandemia possibilitou a elaboração 
de diversas estratégias para manutenção dos cuidados prestados à pessoa com deficiência, 
permitindo a reaproximação dos pacientes com as famílias, corroborando com o fortalecimento 
dos vínculos entre os familiares e a equipe multiprofissional. 

Palavras-chave: Equipe multiprofissional. Pessoa com Deficiência. Humanização. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa desenvolveu-se a partir de estudo bibliográfico, visando produzir 

conhecimento cientifico do trabalho da equipe multiprofissional da APAE de Salto Grande - 

SP.  

A escolha do tema surgiu em uma reunião multidisciplinar, nesta foi evidenciado que 

possuem poucos trabalhos publicados sobre a atuação da equipe no contexto da APAE. Notou-

se a necessidade em desenvolver-se uma pesquisa acerca do tema, diante da reconstrução da 

prática profissional em tempos de pandemia da COVID 19.  

Foi possível observar que as famílias apresentaram dificuldades com a quebra do 

trabalho realizado, pois houve mudança significativa no comportamento das crianças e 

adolescentes em casa. O trabalho da equipe responsável pela habilitação e reabilitação, teve que 

ser reorganizado para dar continuidade à assistência humanizada aos pacientes atendidos pela 

instituição, em caráter presencial. 

Conforme destaca a Federação das APAES do Estado de São Paulo (FEAPAES/SP) o 

atual momento impõe o distanciamento social, frente às necessidades de habilitação e 

reabilitação, possibilitando pensar na flexibilização das estratégias usadas presencialmente. Em 

razão disso, o atendimento à distância, usando as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), vem ocupando um lugar de destaque. Algumas categorias profissionais 

já se instrumentalizaram de meios tecnológicos para comunicação com usuários há algum 

tempo, de acordo com as legislações de conselhos profissionais. (2020, p. 3). 

Visando atender as necessidades individuais e familiares, foram alterados horários, com 

intervalos entre os atendimentos para realizar a desinfecção das salas e materiais, além de evitar 

aglomeração na sala de espera. Neste período não foi disponibilizado transporte e foi 

determinado que todos os profissionais da saúde e recepção utilizassem EPIs adequados. Foi 

disponibilizado pela instituição à equipe, jalecos, mascaras, luvas, toucas, protetor facial (Face 

Shield). 

Houve redução da carga horária de atendimento, conforme decreto municipal nº 2,180, 

de 16 de junho de 2020. Consequentemente reduziu-se o número de sessões realizadas. Ficou 

a critério do responsável pelo paciente receber o atendimento presencial, além de orientações 

médicas sobre o grupo de risco. Seguindo o perfil individual dos atendidos, também foram 

realizados teleatendimento e telemonitoramento via aplicativo Whatsaap. Os atendimentos de 

habilitação e reabilitação prestados pela instituição antes da pandemia eram de 55 pacientes por 

semana, atualmente atende 30% desta demanda. 
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Diante dessa nova perspectiva a equipe multiprofissional, seguindo as orientações da 

Federação das APAES do Estado de São Paulo (FEAPAES/SP) referente à Lei nº13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, dispõe da obrigatoriedade no uso de máscara em todos os ambientes em 

decorrência da pandemia da Covid-19, além desses cuidados outros foram inseridos, como a 

disponibilização de álcool 70 % e álcool em gel em todas as salas de atendimento.  

Na recepção, por exemplo, foi disponibilizado álcool em gel para uso dos pacientes e 

responsáveis, verificação de temperatura por termômetro infravermelho posicionado na região 

frontal da face, além de questionamentos sobre estado de saúde dos mesmos. 

Partindo desse pressuposto, esta pesquisa teve como objetivo explanar sobre o trabalho 

ministrado pela equipe multiprofissional da APAE de Salto Grande no que refere as 

dificuldades enfrentadas diante desse novo paradigma. 

 

2-DESENVOLVIMENTO 

 

A pandemia tem gerado diversas reconstruções, foi necessário repensar o trabalho dos 

profissionais da área da saúde, tendo em vista essas modificações a APAE de Salto Grande vem 

se atualizado frequentemente e acompanhando os trabalhos desenvolvidos pela FEAPAES – 

SP através dos meios de comunicação online. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa discorreu acerca de revisão bibliográfica. Os 

dados foram provindos de referenciais teóricos tais como artigos, livros, revistas eletrônicas, e 

outros materiais que abordam o tema. Utilizou-se também das experiências dos profissionais 

da área de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia para embasar o 

presente estudo, de modo, a explanar acerca dos enfrentamentos durante a pandemia da COVID 

19 e desenvolver um atendimento de qualidade e sem riscos.  

Conforme decretos Estadual (nº 64.014 de 10 de junho de 2020) e Municipal (nº 2.180, 

de 16 de junho de 2020), foram suspensos os atendimentos presenciais, mantendo-os em caráter 

de monitoramento e orientação através de conversas telefônicas e com aplicativos já conhecidos 

pelos familiares em geral. Grupos de pais foram alimentados com sugestões de atividades 

fonoaudiológicas, que estimulassem e propusessem um momento de maior vínculo entre os 

familiares. Atividades simples, com objetos comuns em suas residências, além de garantir a 

praticidade e segurança dos atendidos.  

De acordo com Dimer et. al, a orientação de pais e cuidadores tem repercussão positiva 

no teleatendimento, tanto para acompanhar no uso das tecnologias, como na execução dos 

exercícios. Percebe-se que o distanciamento social tem proporcionado mais tempo em família 
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e, em alguns casos, melhor organização para realização das atividades orientadas, repercutindo 

de forma positiva no processo terapêutico (2020, p. 3). 

Foi realizado um levantamento dos pacientes que poderiam ser atendidos pela 

modalidade à distância. Alguns casos não são elegíveis devido ao tipo de comprometimento, à 

idade da criança ou à dificuldade dos responsáveis em conseguirem acompanhar o tratamento, 

seja por impedimento técnico ou de disponibilidade.  

Dimer, et. al, referem quanto o atendimento ambulatorial, em alguns casos, pode ser 

determinante na prevenção de maiores acometimentos que levariam pacientes à atenção 

terciária. “Casos como de disfagia, podem ocasionar quadros respiratórios graves devido à 

aspiração e/ou penetração laringotraqueal, gerando sobrecarga dos hospitais”, além de colocar 

esses pacientes em maior risco de contaminação, por isso a assistência fonoaudiológica de 

caráter presencial. (DIMER, et.al, 2020, p. 4). 

Como apontado pelo Ministério da Saúde (2020), não há medicamentos e vacinas 

específicas para evitar a contaminação do novo Coronavírus, devemos seguir as indicações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), higienização das mãos, etiqueta respiratória e 

distanciamento social, consideradas medidas simples e eficientes frente ao combate à pandemia. 

Além da utilização de equipamentos de proteção individual (EPI). 

Assim, a equipe responsável pela saúde e coordenação retornaram aos trabalhos com 

carga horária reduzida, seguindo todas as orientações necessárias para evitar a disseminação do 

vírus. A resposta tem sido muito positiva, as famílias que têm participado com seus filhos 

ficaram felizes com a possibilidade de dar continuidade ao tratamento. Uma das problemáticas 

foi quanto ao uso de máscaras, pois impede o profissional de utilizar uma de suas grandes 

ferramentas de trabalho, a boca.  

Diante desse novo cenário, a fonoaudiologia teve que reinventar-se e reinventar novas 

estratégias que pudessem atingir os mesmos objetivos propostos. Outro ponto importante a ser 

colocado é que a demanda atendida apresentava alterações comportamentais importantes, no 

que se refere à mudança de rotina e aceitação dos equipamentos de segurança, tanto em si, 

quanto no outro. Com a evolução das terapias, esse contexto foi se modificando, passando a ser 

considerada “normal” toda essa paramentação. O que torna ainda mais positivo esse retorno. 

Representantes do conselho Regional de Fonoaudiologia Segunda Região (2020), 

conversaram com fonoaudiólogos e um infectologista sobre a retomada dos atendimentos 

presenciais, a fim de auxiliarem os profissionais da área neste momento. Referiram que a 

escolha da conduta deve ser baseada no impacto da interrupção no tratamento, juntamente com 

a família, seguindo normativas dos órgãos de saúde e do estado. Importante verificar sobre 
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sintomas respiratórios antes de confirmar a presença, além de não ser permitido atendimento 

em grupo. Profissionais devem estar atentos às mudanças que ocorrem constantemente para 

manter a segurança nos serviços prestados. Também orientam, assim como demais órgãos, 

manter distanciamento na sala de espera e realizar a higienização das mãos de profissionais e 

pacientes. 

Também foram tomados os cuidados em amparar nas orientações referidas no novo 

Manual de Biossegurança para Fonoaudiologia (2020) elaborado para padronizar rotinas dos 

serviços no controle às infecções, protegendo equipe e seus pacientes, com devida consciência 

sanitária no descarte de resíduos. Tornando profissionais da saúde participantes diretos ou 

indiretos na eficácia da redução dos riscos, tomando consciência das limitações dessas 

mudanças, qualificando a prática nas questões de biossegurança, assumindo sua 

responsabilidade na garantia de um trabalho de excelência. O novo Manual salienta também os 

riscos cruzados de contaminação, que excedem profissional e paciente.  

No que concerne à atuação da Terapeuta Ocupacional pesquisas apontam que tem sido 

uma preocupação da Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais defender as condições 

de atuação de profissionais perante este cenário da pandemia causada pela COVID-19, desta 

forma são utilizados todos os equipamentos necessários EPI’s e das medidas de segurança. 

(ABRATO, 2020) 

Após o retorno aos atendimentos presenciais de integração sensorial, notou-se que os 

pacientes apresentaram-se perceptivelmente frustrados pelo desejo de fazer uso da piscina de 

bolinhas que por medidas de segurança foi suspensa temporariamente, visto que sua 

higienização é complexa. Foi necessário criar outras formas de explorar e realizar a modulação 

sensorial necessária. 

Existem estudos que apontam para o impacto nas rotinas de crianças e suas famílias em 

tempos de pandemia, possibilitando registrar algumas sugestões de estratégias para facilitar este 

dia-a-dia. 

Barba, (2020) traz informações muito relevantes sobre o quanto tem sido importante 

para família ter esse momento como oportunidade de conhecer melhor a criança, vendo suas 

habilidades e limitações. Na experiência na APAE a equipe está constantemente reinventando 

formas de conectar-se com os responsáveis com objetivo de sugerir atividades e aplicativos 

para gerar momentos prazerosos e auxiliar na rotina. Ressaltando o uso ponderado das telas, 

possibilitando espaço a brincadeiras motoras com movimentos, sensações corporais e 

interações em família. 
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Barba (2020) destaca a necessidade da família em: 
[...] envolver-se nas ocupações relacionadas à rotina e aos cuidados com a casa, de 
forma colaborativa, pode proporcionar fortalecimento dos vínculos familiares, além 
de oferecer à criança oportunidades de desenvolver habilidades e sua autonomia e 
independência nessas ocupações. Esses momentos, assim como os de brincar em 
família, também podem se tornar oportunidades para os adultos perceberem, de forma 
mais intensa, os interesses e as habilidades desenvolvidas pelas crianças (2020, p. 3). 
 

Outra postura adotada pela equipe profissional foi a de salientar de forma mais 

ilustrativa e dinâmica aos pacientes, através de vídeos, contação de história, a fim de facilitar a 

compreensão do contexto os enfrentamentos e sobre os cuidados a serem tomados com a 

COVID-19, assim como também auxiliar na elaboração dos sentimentos, focando em organizar 

a rotina, ter tempo para as atividades lúdicas, uso de jogos para ensino, terapia online, entre 

outras. (NARZISI, 2020 APUD FERNANDES; et. al, 2020, p. 4). 

Ainda pensando sobre a organização da rotina habitual é importante colocar a questão 

da previsibilidade das atividades, criando quadros com imagens e figuras que facilitem a 

visualização da criança e adolescente com TEA, afim de incentivar a realização das tarefas 

diárias, seguindo horários pré-estabelecidos. Isso também se estendeu à demanda de pacientes 

com deficiência intelectual, pois visualmente ou com estratégias verbais se organizam de forma 

mais satisfatória na rotina diária, os tornando mais participativos, colaborativos, visando manter 

ao máximo o grau de autonomia e independência possível dentro de cada realidade. (NARZISI, 

2020 APUD FERNANDES; et. al, 2020, p. 4). 

Há uma grande necessidade de voltar o olhar ao cuidador, que necessita de tempo para 

realizar suas atividades.  Foram realizadas orientações constantemente aos pais e responsáveis 

sobre a importância de se criar redes de apoio, pensando em não sobrecarregar uma única 

pessoa, para manter o prazer e a leveza na rotina. 

As atividades em grupo também foram afetadas, pois em cumprimento às orientações 

dos órgãos de saúde ficou estabelecida a suspensão temporária, evitando o contagio, prevenindo 

e restringindo ao máximo a disseminação do vírus. 

Referente aos atendimentos de fisioterapia, segundo o Conselho Federal de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional (COFFITO) foram autorizados os atendimentos por meio de 

teleatendimento e telemonitoramento através da resolução nº 516/2020 da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) desde que não acarrete em danos ou piora a evolução do quadro dos 

pacientes, sendo realizados de forma digital por meios de chamada de vídeos e orientações de 

atividades monitoradas por profissionais para a manutenção da saúde do paciente.  

Foram seguidas a regulamentação do COFFITO resolução nº 516, de 20 de março de 

2020 da teleconsulta, e o telemonitoramento durante este período de distanciamento social, 
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como sendo uma possibilidade de alcançar as famílias, realizando os registros adequadamente 

em prontuário, conforme as Resoluções COFFITO nº 414 e nº415 de 2012 e os casos que 

possam ter os atendimentos presenciais suspensos, ou aqueles que por algum motivo não estão 

conseguindo realizar os presenciais por diversas causas seja transporte, mobilidade reduzida, 

opção familiar de permanecer em casa, visando garantir a continuidade da assistência, propondo 

atingir benefícios e manter a segurança de seus pacientes.  

O atendimento presencial foi realizado nos casos que a suspensão do atendimento 

acarretasse a piora no quadro do paciente, estes atendimentos foram realizados com todas as 

medidas de segurança tanto para o profissional como para o paciente, utilizando assim os 

equipamentos de proteção (EPI’s). Caso o paciente tenha apresentado sinais gripais ou 

respiratórios, o COFFITO orientou aos profissionais encaminhar o paciente para uma unidade 

de serviços de saúde de referência ao covid-19. 

Com objetivo de manter as ações de atendimento e estratégias com relação ao trabalho 

realizado na APAE de Salto Grande, seguiu-se as sugestões do Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional -CREFITO-3 e as orientações ressaltadas pela Federação 

das APAES, atualizadas através de webnares, capacitando e garantindo o atendimento seguro 

para o paciente, em respeito aos direitos humanos. 

Tendo em vista o CRP SP (Conselho Regional de Psicologia de São Paulo), os 

profissionais da área da psicologia devem realizar os atendimentos, em áreas ventiladas ou 

abertas, com uma distância segura, respeitando o compromisso profissional mantendo o sigilo 

da pessoa atendida. (CRP, 2020) 

O CRP (2020) reflete sobre as medidas de segurança e utilização de EPIs adequados, e 

destaca quanto à suspensão das atividades eletivas, não emergenciais e não essenciais, 

disponibilizando assim orientações acerca das medidas de prevenção recomendadas pelas 

autoridades municipais, estado e federação.  

Outras instruções descritas pelo CRP (2020, p.1) referem aos encaminhamentos 

necessários, visando reduzir as tensões ocasionadas pela pandemia, é importante ressaltar que 

o psicólogo deve organizar seus atendimentos presenciais às pessoas com sofrimento mental 

grave e persistente. 

Conforme Zwielewsk et al., apesar das medidas adotadas para conter a propagação da 

COVID-19, governos, profissionais não estavam preparados para amenizar os seus efeitos. 

Segundo os autores uma das principais medidas adotadas pelos países afetados foi à quarentena, 

“que é a separação e a restrição da movimentação de pessoas que tenham sido potencialmente 
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expostas ao contágio” visando reduzir o risco de elas contaminarem outras pessoas. (2020 p. 

2). 

Zwielewski, et al. (2020 p. 2) ressaltam que com a nova situação foi necessário criar 

novas estratégias para o processo de habilitação e reabilitação, tornando possível pensar na 

flexibilização das estratégias usadas presencialmente. Desse modo, o atendimento à distância, 

através das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), vem obtendo destaque.  

Aos inserir a TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) na psicologia, 

assim como nas outras áreas, foi difícil por muitas famílias não terem acesso às tecnologias, 

isso foi um fator que interferiu muito no processo de atendimentos online, conforme destacado 

anteriormente foi necessário discutir com o neurologista da instituição e identificar os casos 

que o atendimento online não fosse possível e fazê-lo presencial com todos os cuidados 

instruídos pela OMS e seguindo as recomendações estipuladas pelos conselhos. 

No que concerne aos direcionamentos acerca do autocuidado das pessoas com 

deficiência, a APAE de Salto Grande e a equipe multiprofissional desenvolveu diversos vídeos 

orientativos, onde os profissionais instruem as famílias sobre os cuidados necessários durante 

a pandemia. Esses vídeos são postados nas redes sociais da instituição e nos grupos do 

Whatsapp abrangendo toda comunidade, contribuído com a adoção de comportamentos 

saudáveis promovendo conhecimento a população em geral.  

A informação neste momento é imprescindível, para toda população, essas estratégias 

de vídeos, tem sido uma importante ferramenta, pois permite aos profissionais buscarem mais 

conhecimento para embasarem suas falas e refletir sobre novas técnicas, novos recursos para 

garantia de qualidade de vida das pessoas com deficiência.  

 

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O atual cenário reforçou o compromisso da equipe multiprofissional em manter atenção 

humanizada aos pacientes da APAE de Salto Grande -SP. Pensando nos aspectos envolvidos 

na reabilitação de pessoas com deficiência, embasando o trabalho de toda equipe. 

Este contexto aproximou as famílias, permitindo a cooperação dos familiares nas 

atividades, como estimulação motora, fala e linguagem, não reforçar os comportamentos 

inadequados, entre outros, possibilitando uma ampliação dos cuidados prestados na APAE para 

a rotina diária. Foi possível observar que muitas famílias se envolvendo nas atividades e 

fortalecendo o vínculo com seus filhos 
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Outra questão importante que foi evidenciada nesta pesquisa foi sobre ter um olhar 

humanizado frente o atual momento para o processo de habilitação e reabilitação dos pacientes 

e sobre o olhar também para equipe multiprofissional. Os quais precisaram se reinventar para 

oferecer um trabalho de qualidade. A tecnologia tem possibilitado atrair os pais para os 

cuidados e através dos vídeos orientativos foi possível ampliar a rede de apoio e fortalecer os 

vínculos da instituição com a família dos pacientes.  

Ressaltamos que este período foi voltado para ações e estratégias cujo objetivo foi de 

amenizar o profundo impacto que o distanciamento social causou a toda população. O trabalho 

da APAE promovendo e prevenindo os prejuízos à saúde, bem-estar e visando o 

desenvolvimento dos pacientes. 

Cientes de todo cuidado e prezando pela humanização do atendimento à pessoa com 

deficiência intelectual, múltipla e transtornos do espectro autista (TEA), a APAE ofereceu 

terapias em concordância com as normas regulamentadoras e com a conscientização da família 

que também é parte desse processo. Ninguém está imune, mas com ética, consciência e 

compromisso, tornam-se mais distantes do novo Coronavírus. 
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RESUMO 

 
Introdução: A população idosa no Brasil vem crescendo amplamente nas últimas décadas, com 
isso, advêm alterações fisiológicas que podem estar associadas a patologias crônicas e 
degenerativas, conduzindo a déficits funcionais e declínio da mobilidade, aumentando o risco 
de comprometimento funcional e perda de qualidade de vida, fato que acarreta desafios para a 
sociedade. Neste sentido atualmente, faz-se necessário avaliar a capacidade funcional, so-
bretudo em idosos, a fim de recuperá-la ou prevenir. Objetivo: O objetivo do presente estudo 
consistiu em avaliar a capacidade funcional, as limitações motoras e as suas influências no grau 
de independência e na qualidade de vida de idosos institucionalizados do município de 
Bauru/SP. Metodologia: Foi realizada uma coleta de dados, onde a amostra foi composta por 
161 idosos, de ambos os gêneros, moradores de 4 instituições de longa permanência, sendo 2 
particulares e 2 filantrópicas do município de Bauru/SP. Para avaliar a qualidade de vida, foi 
utilizado o questionário SF-36, já o Índice de Katz foi utilizado para avaliar a capacidade 
funcional e as limitações motoras. Para a avaliação clínica através da Escala de avaliação do 
equilíbrio e da marcha de Tinetti, que avalia as condições vestibulares (equilíbrio) e as 
anormalidades da marcha da pessoa idosa. Resultados: Do total de 161 idosos participantes da 
pesquisa, 42,00% são do gênero feminino e 58,00% do gênero masculino. Foi encontrado em 
relação à capacidade funcional e grau de independência, as instituições particulares 
apresentaram grau de independência 47,54% e grau de dependência 40,98%. Já as instituições 
filantrópicas apresentaram grau de muita dependência 53,00% e independência 34,00%.  Em 
relação à qualidade de vida, o domínio saúde mental apresentou a maior média nos idosos com 
70,31, seguido pelo domínio dor que também apresentou maior expressividade nos idoso com 
média de 69,53. Já o domínio limitação motora apresentou uma média de 49,07, seguido pelo 
domínio capacidade funcional que apresentou menor expressividade com uma média de 28,89. 
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Conclusão: Constatou-se com este estudo uma relação significativa entre o grau de 
dependência com a qualidade de vida dos idosos, salientando-se a necessidade de fornecer um 
suporte a fim de melhorar a capacidade funcional assim como, a autonomia em suas atividades 
de vida diária para contribuir com melhora na qualidade de vida destes idosos. 

Palavras-chave: Capacidade Funcional. Qualidade de Vida. Idosos.  

 

1- INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um fenômeno relativamente novo em todo o mundo 

(FLECK et al. 2003), que acarreta desafios para a sociedade, fato que altera a demanda por 

políticas públicas na distribuição dos recursos econômicos, tornando-se um dos maiores 

desafios da saúde pública contemporânea. Este fenômeno ocorreu inicialmente em países 

desenvolvidos, porém, atualmente é nos países em desenvolvimento que o envelhecimento da 

população tem ocorrido de forma mais acentuada (LIMA-COSTA; VERAS, 2003).  

Segundo Fleck et al. 2003, a Organização Mundial da Saúde afirma que a expectativa 

de vida da população mundial hoje é de 66 anos, porém em 2025 passará a ser de 73 anos. 

Neste contexto, o Brasil é um país que envelhece a passos largos. De acordo com o 

censo demográfico de 2010, o Brasil tem uma população de 190.755.199 milhões de pessoas. 

O contingente de pessoas idosas com 60 anos ou mais é de 20.590.599 milhões, ou seja, 

aproximadamente 10,80% da população total, sendo que deste total, 55,50% pertencem ao 

gênero masculino e 44,50% ao gênero feminino (IBGE, 2013). Estima-se que, em 2025, serão 

mais de 33 milhões de pessoas compondo a sexta maior população idosa do mundo e 

representando quase 15% dos brasileiros (IBGE, 2013). 

Com o envelhecimento populacional, advêm alterações fisiológicas que podem estar 

associadas a patologias crônicas e degenerativas, conduzindo a déficits funcionais e declínio da 

mobilidade (TEIXEIRA-SALMELA et al. 2000).  

Segundo Cianciarullo et al. 2002, estas mudanças no perfil epidemiológico da 

população se devem, principalmente, ao aumento da expectativa média de vida da população. 

Embora a velhice não seja sinônimo de doença, com a idade aumenta o risco de 

comprometimento funcional e perda de qualidade de vida. Assim, a população idosa consome 

mais serviços de saúde, as internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação 

do leito é maior quando comparado a outras faixas etárias. Em geral, as doenças dos idosos são 

crônicas e múltiplas, perduram por vários anos e exigem acompanhamento constante, cuidados 

permanentes, medicação contínua e exames periódicos, como diabetes mellitus (LIMA-

COSTA; VERAS, 2003).  
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 Com o crescimento mundial da população idosa, a preocupação em relação à capacidade 

funcional vem surgindo como novo destaque para a estimativa da saúde desse segmento etário. 

Esse aumento gera maior probabilidade de ocorrência de doenças crônicas e, com isso, o 

desenvolvimento de incapacidades associadas ao envelhecimento (RICCI et al. 2005). 

Dentro da realidade em que está ocorrendo um crescimento mundial da população idosa 

e inclusive no Brasil, torna-se necessário haver estudos específicos com grupos etários de idade 

avançada por parte de profissionais da área da saúde (FLECK et al. 2003), que investiguem o 

ambiente doméstico, seu desempenho nas atividades de vida diária (AVD), pois são atividades 

de autocuidado que permitem ao idoso ter autonomia no espaço de seu domicílio. A dificuldade 

ou incapacidade na realização dessas tarefas ou atividades de vida diária (AVD) representa um 

risco elevado para a perda da independência funcional (RICCI et al. 2005). 

Assim, evidencia-se a necessidade, de cada vez mais profissionais preparados para o 

atendimento deste grupo populacional, para a realização de diagnóstico, tratamento e 

reabilitação das alterações decorrentes do processo de envelhecimento, proporcionando não 

somente uma sobrevida maior, mas também com maior qualidade e uma participação ativa na 

sociedade (FLECK et al. 2003). 

O objetivo do presente estudo consistiu em avaliar a capacidade funcional, as limitações 

motoras e as suas influências no grau de independência e na qualidade de vida de idosos 

institucionalizados do município de Bauru/SP.     

 

2- REVISÃO DE LITERATURA 

Nos últimos 20 anos, a medida de qualidade de vida vem surgindo no meio científico 

como instrumento importante para a investigação e a avaliação de pacientes, principalmente os 

com enfermidades crônicas (FLECK, 2000). 

A atenção primária prevê a resolutividade das necessidades de saúde que extrapolam a 

esfera de intervenção curativa e reabilitadora individual, através da promoção da saúde, 

prevenção de doenças e educação continuada (PAIN; ALVES FILHO, 1998). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca ainda a capacidade funcional e a 

independência como fatores preponderantes para o diagnóstico de saúde física e mental na 

população idosa. A realização adequada de uma tarefa do cotidiano envolve a participação das 

funções cognitivas, e psicológicas (OMS, 2008; OLIVEIRA; GORETTI; PEREIRA, 2006). 

Desta forma, a capacidade funcional refere-se à potencialidade para desempenhar as atividades 

de vida diária (AVD) ou de realizar determinado ato sem necessidade de ajuda, imprescindíveis 

para proporcionar uma melhor qualidade de vida. Atualmente, a capacidade funcional tem sido 
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alvo de vários estudos, sobretudo em idosos, com o objetivo de avaliá-la, recuperá-la ou 

prevenir o seu declínio (PEDROSA; HOLANDA, 2009). 

A mobilidade, capacidade de deslocamento do indivíduo pelo ambiente, é um 

componente da função física extremamente importante; constituindo um pré-requisito para a 

execução das atividades de vida diária (AVDs) e a manutenção da independência. Seu prejuízo 

pode gerar dependência e incapacidades (OLIVEIRA; GORETTI; PEREIRA, 2006). 

Segundo Oliveira, Goretti e Pereira (2006), cognição é o termo empregado para 

descrever toda a esfera do funcionamento mental. Esse domínio implica a habilidade de sentir, 

pensar, perceber, lembrar, raciocinar, formar estruturas complexas de pensamento e a 

capacidade de produzir respostas às solicitações e estímulos externos. Assim, fatores 

educacionais, de saúde e de personalidade, bem como do nível intelectual global e capacidades 

mentais específicas do indivíduo podem contribuir para o declínio gradual das funções 

cognitivas na senescência (OLIVEIRA; GORETTI, PEREIRA, 2006). 

 Um dos objetivos da fisioterapia na reabilitação de pacientes portadores de doenças 

neurológicas crônicas é alcançar maior grau de independência. A motivação do paciente e a 

aceitação no que diz respeito às alterações do seu estilo de vida são fatores relevantes para o 

sucesso da reabilitação (STOKES, 2000).  

O prolongamento da vida é um desafio para a ciência, e cada vez mais se valoriza a QV 

no aumento do tempo que se vive, em condição limitada ou incapacitante (NOBRE, 1995). 

 

3- METODOLOGIA 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa, sendo conduzido um estudo 

transversal de investigação observacional de caráter descritivo, a fim de avaliar a capacidade 

funcional, as limitações motoras e suas influências no grau de independência e na qualidade de 

vida, de idosos institucionalizados do município de Bauru/SP.  

A amostra desta pesquisa foi constituída por 161 idosos, de ambos os gêneros, 

moradores de 4 instituições de longa permanência, sendo 2 particulares e 2 filantrópicas do 

município de Bauru/SP, consentiram em participar do estudo mediante assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Este tudo foi composto pelas seguintes etapas: avaliação epidemiológica realizada 

através da coleta de dados por meio da aplicação do questionário SF-36, o Índice de Katz que 

também foi utilizado nesta pesquisa a fim de avaliar a capacidade funcional através das 

atividades de vida diária. Para a avaliação clínica foi utilizado à escala de avaliação do 

equilíbrio e da marcha de Tinetti que avalia as condições vestibulares (equilíbrio) e as 
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anormalidades da marcha da pessoa idosa. Dessa forma podemos assim verificar qual é a 

realidade de cada idoso. 

 

Questionário SF-36 

O questionário SF-36 é um instrumento genérico que foi elaborado para avaliar a 

qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) do idoso, multidimensional, traduzido e validado 

no Brasil, de fácil compreensão e administração (SCALZO et al. 2010; CICONELLI et al. 

1999) Este instrumento de qualidade de vida foi desenvolvido e aplicado em diversas situações 

com boa sensibilidade (CICONELLI et al. 1999).  Este questionário é composto por 11 questões 

e 36 itens, que são subdivididos em oito domínios, sendo representados por: Capacidade 

Funcional (dez itens), que avalia a presença e extensão de limitações relacionadas à capacidade 

física; Aspectos Físicos (quatro itens), que avalia as limitações quanto ao tipo e quantidade de 

trabalho, bem como quanto essas limitações dificultam a realização do trabalho e das atividades 

da vida diária; Dor (dois itens) que avalia a presença de dor, sua intensidade e sua interferência 

nas atividades da vida diária; Estado Geral de Saúde (cinco itens) que avalia como o paciente 

se sente em relação a sua saúde global; Vitalidade (quatro itens) que considera o nível de energia 

e de fadiga; Aspectos Sociais (dois itens) que analisa a integração do indivíduo em atividades 

sociais; Aspectos Emocionais (três itens) que avalia o impacto de aspectos psicológicos no bem-

estar do paciente; e Saúde Mental (cinco itens) que inclui questões sobre ansiedade, depressão, 

alterações no comportamento ou descontrole emocional e bem-estar psicológico (SCALZO et 

al. 2010). 

Os quatro primeiros domínios (Capacidade Funcional; Aspectos Físicos; Dor e Estado 

Geral de Saúde) avaliam a saúde física e os quatro últimos domínios (Vitalidade; Aspectos 

Sociais; Aspectos Emocionais; Saúde Mental) avaliam a saúde mental (ZANEI, 2006). 

As 36 questões do SF-36 foram estruturadas em escalas, com várias possibilidades de 

pontuação (de 1 a 6; de 1 a 5; 1 e 2; 1,2 e 3), a variação é de intensidade crescente ou decrescente 

conforme a pergunta. Assim, para a obtenção dos escores, após a aplicação, as questões devem 

ser pontuadas de acordo com normas pré-estabelecidas (ZANEI, 2006).  

Os valores dos escores dos subitens devem ser somados, como nas questões 3,4 e 5. 

Outras questões, como as questões 6 e 7, os escores obtidos são invertidos (por exemplo: 1=5; 

2=4; 3=3; 4=2; 5=1). Entretanto, as questões cujos escores são invertidos, não seguem uma 

ordem sequencial previsível (1=6,0; 2=5,4; 3=4,2) devendo-se, portanto, obedecer à 

ponderação preconizada (ZANEI, 2006). 
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O questionário SF-36 apresenta um escore final que varia de 0 a 100 pontos, sendo que 

0 corresponde à pior escore (ou seja pior estado de saúde) e 100 à melhor percepção da 

qualidade de vida (ou seja melhor estado de saúde). Este questionário objetiva avaliar o 

comprometimento da qualidade de vida em relação ao estado geral de saúde do paciente 

(CICONELLI et al, 1999).  

 

 Índice de Katz 

 Foi também aplicado um instrumento (questionário) “Índice de Katz para as Atividades 

de Vida Diária”, que avalia a capacidade funcional (ZANEI, 2006). 

 O Índice que avalia as Atividades de Vida Diária foi desenvolvido por Sidney Katz, em 

1963, apresentando como objetivo avaliar as alterações funcionais que podem ocorrer ao longo 

do tempo, em pessoas idosas. Em sua versão original, este instrumento avaliava oito atividades, 

porém foi reduzido para seis atividades como: tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, 

locomoção, continência e alimentação (ZANEI, 2006). 

 Foi estabelecido por Katz uma lista de seis itens que são hierarquicamente relacionados 

e refletem os padrões de desenvolvimento infantil, ou seja, a perda da função no idoso começa 

pelas atividades mais complexas, como vestir-se, banhar-se, alimentar-se, eliminação ou 

excreção, locomover-se (DE BRITO, 2010). 

 Este Índice vem sendo bastante utilizado em pesquisas internacionais e nacionais para 

a verificação da capacidade funcional de indivíduos e sua utilização é recomendada também 

para avaliação de pacientes em estado crítico (ZANEI, 2006). 

 O Índice de Katz é um instrumento auto-aplicável ou também pode ser utilizado 

mediante as repostas de um cuidador ou até mesmo por um substituto como um familiar, quando 

o paciente encontra-se impossibilitado de responder (ZANEI, 2006). 

 O Índice de Katz pode ser pontuado no formato Likert, onde cada tarefa recebe uma 

pontuação específica que varia de zero para a independência a três para a dependência total (DE 

BRITO, 2010), 1 está relacionada com o uso de ajuda não humana (acessórios como bengalas, 

barras, apoio em móveis); 2 relaciona-se a ajuda humana e a pontuação 3 uma completa 

dependência (OLIVEIRA; GORETTI; PEREIRA, 2006). 

  O escore máximo de valor seis corresponde ao número de Atividades de Vida diária nas 

quais o indivíduo é dependente (ZANEI, 2006).  

 

Escala de Avaliação do Equilíbrio e da Marcha de Tinneti 
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Foi utilizada a Escala de avalição do equilíbrio e da marcha de Tinneti extraída da 

cartilha do idoso, para avaliar o equilíbrio e as anormalidades da marcha, realizado através de 

protocolo de Mary Tinneti proposto em 1986 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).  

Este teste é capaz de avaliar as condições vestibulares e da marcha da pessoa idosa. Em 

2003, esse teste foi adaptado para ser utilizado na população brasileira recebendo o nome de 

POMA-Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).  

O teste consiste em 16 itens, em que 9 são para o equilíbrio do corpo e 7 para a marcha 

(SILVA et al. 2008). 

O Teste de Tinetti classifica os aspectos da marcha como a velocidade, a distância do 

passo, assimetria e o equilíbrio em pé, o girar e também as mudanças com os olhos fechados. 

A contagem para cada exercício varia de 0 a 1 ou de 0 a 2, com uma contagem mais baixa que 

indica uma habilidade física mais pobre. A pontuação total é a soma da pontuação do equilíbrio 

do corpo e a da marcha. A pontuação máxima é de 12 pontos para a marcha, de 16 para o 

equilíbrio do corpo e de 28 para a total (SILVA et al. 2008). 

Avaliações dos resultados: Quanto menor a pontuação maior o problema. Pontuação 

menor que 19 indica risco 5 vezes maior de quedas (SILVA et al. 2008). 

Providências com os achados/resultados: escore muito baixo indicam a necessidade de 

avaliação fisioterápica e/ou início de programa de reabilitação (SILVA et al. 2008).  

  

4- RESULTADOS 

Do total de 161 idosos participantes da pesquisa, (68) 42,00% são do gênero feminino 

e (93) 58,00% do gênero masculino. 

 

 
           Gráfico 1 – Distribuição da amostra de acordo com o gênero dos participantes da pesquisa. 
 
 

42%
58%

Gênero

Gênero Femenino

Gênero Masculino
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Em relação à qualidade de vida geral dos idosos institucionalizados, podemos observar 

que o domínio saúde mental apresentou a maior média nos idosos com 70,31, seguido pelo 

domínio dor que também apresentou maior expressividade nos idoso com média de 69,53. Já o 

domínio limitação motora apresentou uma média de 49,07, seguido pelo domínio capacidade 

funcional que apresentou menor expressividade com uma média de 28,89. 

 
Tabela 1 – Análise geral da Qualidade de vida dos idosos institucionalizados, de acordo com os domínios do 
questionário SF-36. 
  

DOMÍNIOS VALOR MÍNIMO VALOR 
MÁXIMO 

MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

CAPACIDADE 
FUNCIONAL 

0,00 55,00 28,89 23,16 

LIMITAÇÃO POR 
ASPECTOS FÍSICOS 

0,00 100,00 49,07 50,15 

DOR 
 
 

12,00 100,00 69,53 28,59 
 

ESTADO GERAL DE 
SAÚDE 

22,00 100,00 64,19 19,33 

VITALIDADE 
 
 

10,00 95,00 57,11 18,83 

ASPESCTOS SOCIAIS 
 
 

12,50 100,00 60,71 22,00 

LIMITAÇÃO POR 
ASPECTOS 

EMOCIONAIS 

0,00 100,00 52,59 49,39 

SAÚDE MENTAL 
 
 

20,00 100,00 70,31 17,46 

 
 Ao avaliar a capacidade funcional e o grau de independências dos 161 idosos 

institucionalizados, nas 4 instituições avaliadas, foi encontrado em relação à capacidade 

funcional e grau de independência, que (78) 47,45% dos idosos apresentavam-se muito 

dependentes, (20) 12,42% dos idosos apresentavam nível de dependência moderada e (63)  

39,13% dos idosos apresentavam-se independentes.  

 
Tabela 2 – Análise geral da Capacidade funcional e grau de independência dos 161 idosos institucionalizados, 
de acordo com 4 instituições. 
 

GERAL 

KATZ N % 

INDEPENDENTE 63 39,13% 
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DEPENDÊNCIA MODERADA 20 12,42% 

MUITO DEPENDENTE 78 48,45% 

TOTAL 161 100,00% 

 
 

Ao avaliar a capacidade funcional e o grau de independências dos 161 idosos 

institucionalizados, nas 4 instituições avaliadas, porém agora separando em instituições 

particulares (61) e filantrópicas (100), foi encontrado em relação à capacidade funcional e grau 

de independência, que as instituições particulares apresentaram grau de independência (29) 

47,54% e grau de dependência (25) 40,98%. Já as instituições filantrópicas apresentaram grau 

de muita dependência (53) 53,00% e independência (34) 34,00%. 

 
Tabela 3 – Análise geral da Capacidade funcional e grau de independência dos 161 idosos 
institucionalizados, de acordo com as instituições particulares e as instituições filantrópicas. 
 

KATZ PARTICULAR FILANTRÓPICA 

 N % N % 

INDEPENDENTE 29 47,54% 34 34,00% 

DEPENDÊNCIA MODERADA 7 11,48% 13 13,00% 

MUITO DEPENDENTE 25 40,98% 53 53,00% 

TOTAL 61 100,00% 100 100,00% 

 
 

Ainda avaliando a capacidade funcional e o grau de independências dos 161 idosos 

institucionalizados, nas 4 instituições avaliadas, porém agora separando em gênero masculino 

(93) e gênero feminino (68), foi encontrado em relação à capacidade funcional e grau de 

independência, que os homens apresentaram maior grau de dependência (48) 51,61% e menor 

grau de independência (32) 34,41%, quando comparado ao gênero feminino que apresentou 

(30) 44,125 grau de dependência e (31) grau de independência. 

 
Tabela 4 – Análise geral da Capacidade funcional e grau de independência dos 161 idosos institucionalizados, 
de acordo com o gênero masculino e gênero feminino. 
 

KATZ HOMENS MULHERES 

 N % N % 

INDEPENDENTE 32 34,41 31 45,59 

DEPENDÊNCIA MODERADA 13 13,98 7 10,29 

MUITO DEPENDENTE 48 51,61 30 44,12 

TOTAL 93 100,00 68 100,00 
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Ao avaliar o equilíbrio, a marcha e as condições vestibulares dos 161 idosos 

institucionalizados, podemos observar que o no estado geral, os idosos apresentaram (106) 

65,84% risco de queda e apenas (55) 34,16% sem risco de queda (Tabela 5). Ainda analisando 

o equilíbrio, marcha e condições vestibulares, agora separando por instituições particulares e 

filantrópicas, podemos observar que as instituições filantrópicas apresentaram maior risco de 

queda com (36) 36,00% e as instituições particulares apresentaram apenas (31) 31,15%. Já sem 

risco de queda as instituições filantrópicas apresentaram apenas (64) 64,00%, enquanto as 

instituições particulares apresentaram (42) 68,85%. (Tabela 6). 

 
Tabela 5 – Análise geral do equilíbrio, marcha e condições vestibulares dos 161 idosos institucionalizados, de 
acordo com as 4 instituições. 
 

TINETTI GERAL 
  N % 

COM RISCO DE QUEDA 106 65,84 

SEM RISCO DE QUEDA 55 34,16 

TOTAL 161 100,00 

 
 
 
 
Tabela 6 – Análise geral do equilíbrio, marcha e condições vestibulares dos 161 idosos institucionalizados, de 
acordo com as 2 instituições particulares e as 2 instituições filantrópicas. 
 

TINETTI PARTICULAR FILANTRÓPICA 

  N % N % 

COM RISCO DE QUEDA 19 31,15 36 36,00 

SEM RISCO DE QUEDA 42 68,85 64 64,00 

TOTAL 61 100,00 100 100,00 

 
 

Ainda avaliando o equilíbrio, a marcha e as condições vestibulares dos 161 idosos 

institucionalizados, separando por gênero masculino e gênero femininos, podemos observar que 

o gênero feminino foi o que apresentou maior risco de quedas (48) 70,59%, enquanto o gênero 

masculino apresentou apenas (58) 62,37%. Já sem risco de quedas o gênero masculino 

apresentou (35) 37,63%, enquanto o gênero feminino apresentou (20) 29,41%. 
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Tabela 7 – Análise geral do equilíbrio, marcha e condições vestibulares dos 161 idosos institucionalizados, de 
acordo com o gênero masculino e gênero feminino. 
 

TINETTI HOMENS MULHERES 

  N % N % 

COM RISCO DE QUEDA 58 62,37 48 70,59 

SEM RISCO DE QUEDA 35 37,63 20 29,41 

TOTAL 93 100,00 68 100,00 

 

5- DISCUSSÃO 
 

O estudo realizado mostrou que do total de 161 idosos institucionalizados participantes 

da pesquisa, (68) 42,00% são do gênero feminino e (93) 58,00% do gênero masculino, assim, 

ao avaliar a capacidade funcional e o grau de independências desses idosos institucionalizados, 

nas 4 instituições avaliadas, foi encontrado que (78) 47,45% dos idosos apresentavam-se muito 

dependentes, (20) 12,42% dos idosos apresentavam nível de dependência moderada e (63)  

39,13% dos idosos apresentavam-se independentes.  

Já ao avaliar a capacidade funcional e o grau de independências dos idosos 

institucionalizados, nas 4 instituições avaliadas, porém agora fazendo uma comparação entre 

instituições particulares e filantrópicas, foi encontrado, que as instituições particulares 

apresentaram grau de independência (29) 47,54% e grau de dependência (25) 40,98%, já as 

instituições filantrópicas apresentaram grau de muita dependência (53) 53,00% e independência 

(34) 34,00%. Esse resultado provavelmente ocorreu, pois, ao realizar essa pesquisa, notou-se 

que os idosos das instituições particulares, eram assistidos por fisioterapeuta semanalmente e 

realizavam exercícios.  

Ainda avaliando a capacidade funcional e o grau de independências desses idosos 

institucionalizados, nas 4 instituições avaliadas, porém agora separando em gênero masculino 

(93) e gênero feminino (68), foi encontrado, que os homens apresentaram maior grau de 

dependência (48) 51,61% e menor grau de independência (32) 34,41%, quando comparado ao 

gênero feminino que apresentou (30) 44,125 grau de dependência e (31) grau de independência. 

Frota et al. (2017), relata que em seu estudo que os idosos institucionalizados 

entrevistados não eram incentivados a realizar qualquer tipo de atividade física, além de não 

terem um período de tempo diário reservado para tal atividade.  

Por outro lado, segundo Ferreira et al. (2014), em um estudo que também utilizou a 

escala de Katz, identificou um grau de dependência de idosos institucionalizados em três ILPIs, 
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verificou que a maioria dos idosos residentes encontrava-se com dependência total e com 

predomínio do sexo feminino. A predominância do gênero feminino é possivelmente justificada 

pela atual feminização da velhice, decorrente da maior expectativa de vida da mulher no Brasil 

(AIRES; PEROSA, 2009). A institucionalização parece ser em grande medida uma questão 

feminina, constatada também em outros estudos, que revelam ter ocorrido acentuado aumento 

nas taxas de institucionalização de idosas (ARAÚJO; CEOLIM, 2007; SOUZA; SANTOS, 

2007; DUCA; SILVA; HALLAL, 2009). 

De acordo com Ferreira et al. (2014), o interesse pela capacidade funcional do idoso 

com doença de Alzeimer vem aumentado à medida que seu conhecimento se faz necessário, 

tanto para conhecer melhor a evolução da doença e o diagnóstico precoce, como para identificar 

o grau de dependência para se determinar os cuidados que serão necessários, principalmente no 

âmbito da institucionalização. Cabe então destacar que esses cuidados geralmente são prestados 

na ILPI, em grande parte pelos auxiliares de enfermagem, sem conhecimentos específicos da 

doença e de suas consequências. Apesar desta pesquisa não ter avaliado as patologias que levam 

a diminuição da capacidade funcional e cognição, esses 161 idosos institucionalizados 

apresentavam sim algum tipo doença mental. Diante disso, torna-se fundamental a atuação do 

fisioterapeuta junto a esses idosos e às ILPIs, orientando, supervisionando e executando 

programas assistenciais, com foco no exercício físico supervisionado, necessário ao cotidiano 

dos idosos (FERREIRA et al. 2014). 

Ainda nesta pesquisa pudemos observar nos resultados que, ao avaliar o equilíbrio, a 

marcha e as condições vestibulares dos 161 idosos institucionalizados, que no estado geral, os 

idosos apresentaram (106) 65,84% risco de queda e apenas (55) 34,16% sem risco de queda. 

Ainda analisando, comparando as instituições particulares e filantrópicas, podemos observar 

que as instituições filantrópicas apresentaram maior risco de queda com (36) 36,00% e as 

instituições particulares apresentaram apenas (31) 31,15%. Já sem risco de queda as instituições 

filantrópicas apresentaram apenas (64) 64,00%, enquanto as instituições particulares 

apresentaram (42) 68,85% e separando por gênero masculino e gênero femininos, podemos 

observar que o gênero feminino foi o que apresentou maior risco de quedas (48) 70,59%, 

enquanto o gênero masculino apresentou apenas (58) 62,37%. Já sem risco de quedas o gênero 

masculino apresentou (35) 37,63%, enquanto o gênero feminino apresentou (20) 29,41%. 

Desta forma Ferreira et al. (2014), aponta que os exercícios físicos podem ser utilizados 

como estratégia preventiva, já que alguns estudos mostram que a prática regular é importante 

para manter o equilíbrio, a força e a cognição em pacientes. Além disso, exercício está associado 

com menor prevalência e incidência de demência (32%), bem como de declínio cognitivo.31 
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Alguns autores mostraram que um programa de exercícios generalizados (resistência, 

mobilidade e coordenação) pode diminuir a deterioração no desempenho das AVDs 

significativamente, aumentando a capacidade funcional global e a habilidade para desempenhar 

as AVDs (FERREIRA et al. 2014). 

Outro fator avaliado nesta pesquisa foi a qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados, podemos observar que o domínio saúde mental apresentou a maior média 

nos idosos com 70,31, seguido pelo domínio dor que também apresentou maior expressividade 

nos idoso com média de 69,53. Já o domínio limitação motora apresentou uma média de 49,07, 

seguido pelo domínio capacidade funcional que apresentou menor expressividade com uma 

média de 28,89, o que leva a ressaltar que os idosos avaliados nesta pesquisa apresentavam 

comprometimento mental, fator esse que está relacionado a diminuição da capacidade funcional 

e limitação de cognição.   

A procura por instituições de longa permanência para idosos (ILPI) vem aumentando, 

porém, o Brasil não está preparado para esse aumento de demanda e as instituições, não estão 

estruturadas para receber esses idosos. Assim, as ILPIs, geralmente, são casas inapropriadas e 

inadequadas às necessidades do idoso, as quais não lhes oferecem assistência social, cuidados 

básicos de higiene e alimentação (DAVIM et al. 2004; DE FREITAS; SCHEICHER, 2010). 

Constituem, também, a modalidade mais antiga e universal de atendimento ao idoso, fora do 

seu convívio familiar, tendo como inconveniente favorecer seu isolamento, sua inatividade 

física e mental, tendo, dessa forma, consequências negativas à sua qualidade de vida. Na 

maioria delas, os idosos ficam esperando a morte (BRITO; RAMOS, 2004; DE FREITAS; 

SCHEICHER, 2010). Por esses motivos, avaliar a QV em instituições asilares é imprescindível 

para a determinação de uma política para essas pessoas (DE FREITAS; SCHEICHER, 2010). 

 
6 -CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Constatou-se com este estudo que o grau de dependência dos idosos nas instituições, 

levam a uma maior falta de equilíbrio, déficit na marcha, diminuição de força muscular, levando 

a um maior risco de quedas. Salientando-se, por tanto, a necessidade de fornecer um suporte a 

fim de melhorar sua capacidade funcional assim como sua autonomia em suas atividades de 

vida diária para contribuir com melhora na qualidade de vida destes idosos. 

Assim capacidade funcional e função cognitiva se correlacionam por tanto, é possível 

afirmar que, na população estudada, quanto mais baixa foi a função cognitiva de um indivíduo, 

menor foi a sua capacidade funcional. 
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Os idosos abordado vem sofrendo com as consequências decorrentes das deficiências 

das instituições, onde em grande parte das complicações poderia ser prevenida com a inserção 

de simples de atividades físicas rotineiras. É notório, portanto, a necessidade de estratégias de 

intervenção que visem a implementação de atividades físicas para essa faixa etária e classe, 

possibilitando a detecção precoce das patologias apresentadas e consequentemente uma melhor 

qualidade de vida. 

 
 
REFERÊNCIAS  
 
AIRES, M.; PAZ, A. A.; PEROSA, C. T. Situação de saúde e grau de dependência de pessoas 
idosas institucionalizadas. Rev Gaúcha Enferm.  v. 30, n.3: p. 492-499, 2009. 
 
ARAÚJO M. O.; CEOLIM, M. F. Avaliação do grau de independência de idosos residentes 
em instituições de longa permanência. Rev Esc Enferm USP. v. 41, n.3: p.378-85, 2007. 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2007. 
 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades. Disponível em: 
[http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1]. Acessado em: 13/06/2013.  
 
BRITO, F. C.; RAMOS, L. R. Serviços de atenção à saúde do idoso. In: Papaléo M Netto. 
Gerontologia. São Paulo: Atheneu; 1996. :p. 394-402, 1996. 
 
CIANCIARULLO, T. I. et al. Saúde na família e na comunidade. São Paulo: Robe, 2002. 
 
CICONELLI, R. M.; Tradução para a língua portuguesa e validação do questionário genérico 
de avaliação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). Revista Brasileira de 
Reumatologia. n.39: p.143-150, 1999. 
 
DAVIM, R. M. B. et al. Estudo com idosos de instituições asilares no município de Natal/RN: 
características socioeconômicas e de saúde. Rev Latinoamericana de Enfermagem. v.12, 
n.3: p.518-524, 2004. 
 
DE BRITO, T. R. P. Idosos com alterações cognitivas: Estudando o apoio Social em 
diferentes contextos de vulnerabilidade Social. 2010. 123f. [Dissertação de Mestrado]. Pós-
graduação em enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. São Carlos. 2010. 
 
DE FREITAS, M. A. V.; SCHEICHER, M. E. Qualidade de vida de idosos 
institucionalizados. Rer. Bras. Geriatr. Gerontol. v. 13, n. 3: p. 395-401, 2010.   
 
DUCA, G. F. D.; SILVA, M. C.; HALLAL, P. C. Incapacidade funcional para atividades 
básicas e instrumentais da vida diária em idosos. Rer. Saúde Pública. v.43, n.5: p.796-805, 
2009. 
 



150 
 

FERREIRA, L. L. et al. Capacidade funcional de idosos institucionalizados com e sem 
doença de Alzheimer. Rer. Bras. Geriatr. Gerontol. v. 17, n. 3: p. 567-573, 2014.  
 
FLECK, M. P. A et al. Aplicação da versão em protuguês do instrument abreviado de 
avaliação da qualidade de vida “WHOQOL-BREF”. Rer. Saúde Pública. v. 34, n. 2: p. 178-
183, 2000. 
 
FLECK, M. P. A.  et al. Projeto WHOQOL-OLD: métodos e resultados de grupos focais no 
Brasil. Rev. Saúde Pública. v. 37, n. 6: p. 793-799, julho, 2003.  
 
FROTA, R. S. et al. A interferência do sedentarismo em idosos com doenças crônicas não 
transmissíveis. Congresso Interdisciplinar – ISSN: p. 2595-7732, 2017. 
 
LIMA-COSTA, M. F.; VERAS, R. Saúde púbica e envelhecimento. Cad. Saúde Pública. v. 
19, n.3: p.700-701, 2003. 
 
OLIVEIRA, D. L. C.; GORETTI, L. C.; PEREIRA, L. S. M. O desempenho de idosos 
institucionalizados com alterações cognitivas em atividades de vida diária e mobilidade: 
estudo piloto. Rev. Bras. Fisioter. v. 10, n. 1: p. 91-96, mar./nov., 2006.  
 
PAIN, J. S.; ALVES FILHO, A. Saúde Coletiva: uma nova saúde pública ou campo aberto a 
novos paradigmas? Rev de saúde Pública. São Paulo, v. 32, n.4: p. 299-316, 1998. 
 
PEDROSA, R.; HOLANDA, G. Correlação entre os testes da caminhada, marcha 
estacionária e Tug em hipertensas idosas. Rev. Bras. Fisioter. São Carlos. v.13, n. 3: p. 
252-256, mai./jun., 2009. 
 
RICCI, N. et al. Concordância de observações sobre a capacidade funcional de idosos em 
assistência domiciliar. Rev. Saúde Pública. v. 39, n. 4: p. 655-662, abr./set. 2005. 
 
SCALZO, P. L. et al. Qualidade de vida em pacientes com Acidente Vascular Cerebral: 
Clínica de fisioterapia Puc Minas Betim. Rev. Neurocienc. v. 18, n. 2: p. 139-144, ago./ jan, 
2010.  
 
SILVA, A. et al. Equilíbrio, coordenação e agilidade de idosos submetidos à prática de 
exercícios físicos resistidos. Rev. Bras Med Esporte. v. 14, n. 2: p. 88-93, mar./abr., 2008. 
 
SOUZA, D. M. S. T.; SANTOS, V. L. C. G. Fatores de risco para o desenvolvimento de 
úlceras por pressão em idosos institucionalizados. Rev Latinoam Enferm. v. 15, n.5: p. 958-
964, 2007. 
 
TEIXEIRA-SALMELA, L. F  et al. Fortalecimento muscular e condicionamento físico em 
hemiplégicos. Acta Fisiátrica. Minas Gerais, v. 7, n. 3: p. 108-118, dez. / jan., 2000.   
 
ZANEI, S. S. V. Análise dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida WHOQOL-fref 
e SF-36: confiabilidade, validade e concordância entre pacientes de Unidades de Terapia 
Intensiva e seus familiares. 2006. 145f. [Tese de Doutorado]. Escola de enfermagem da 
Universidade de São Paulo. São Paulo. 2006. 
 
World Health Organization. Oral Health Surveys, basic methods. 4nd ed. Geneve, 2008. 



151 
 

O USO DA REALIDADE VIRTUAL EM PACIENTES COM PARALISIA 

CEREBRAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

LEMOS, Gustavo Coringa de  
Fisioterapeuta. Mestrando em Cognição, Tecnologias e Instituições, Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA) 
gustavo.lemos@unp.edu.br 

  
BARBOSA, Ana Raquel de Sousa 

Licenciada em Computação e Informática. Mestranda em Cognição, Tecnologias e 
Instituições, Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) 

raqueldesousabarbosa@hotmail.com 
 

VIEIRA, Kyara Maria de Almeida 
Doutora em História. Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Cognição, 

Tecnologias e Instituições, Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) 
kyara.almeida@ufersa.edu.br 

 
CARMO, Breno Barros Telles 

Doutor em Engenharia Industrial pelo Ecole Polytechnique de Montreal, Canadá  
brenobarros@ufersa.edu.br 

 
NETO, Francisco Milton Mendes  

Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande. 
miltonmendes@ufersa.edu.br 

 
 

 

RESUMO:  

A tecnologia tem avançado de tal modo que vem alternado várias práticas na área da saúde. 
Diante disso, uma das mais novas tecnologias que vem sendo inserida dentro dessa área e vem 
recebendo destaque como auxiliadora no tratamento de indivíduos com Paralisia Cerebral (PC) 
é a terapia baseada no uso da Realidade Virtual (RV). A RV refere-se a um ambiente interativo 
simulado, que objetiva a criação de um ambiente visual, auditivo e, em alguns casos, tátil e 
olfativo, que pareçam ser reais, assim possibilitando a imersão do usuário humano na 
experiência interativa. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo evidenciar os 
impactos do uso da RV em pacientes com PC. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura, 
buscando artigos científicos nas bases de dados: SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), 
BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), publicados entre 2015 e 2019. Diante dos resultados 
apresentados, pode-se observar que a RV, quando aplicada no tratamento da PC, possui grande 
relevância para a evolução clínica dos pacientes, influenciando principalmente para a melhora 
das funções motoras e de equilíbrio, que acarretarão melhorias no desenvolvimento das 
atividades de vida diária destes. Evidenciou-se o quanto a tecnologia pode favorecer a área da 
saúde e auxiliar não só os profissionais a exercerem suas funções, mas também a oferecer uma 
qualidade de vida melhor às pessoas que necessitam de um tratamento especializado. Com o 
desenvolvimento do presente estudo, pode-se concluir que o uso da RV associado ao tratamento 
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do indivíduo com PC é um recurso seguro, de fácil utilização e promove resultados 
significativos na promoção da reabilitação motora do público alvo. 
 
Palavras-chave: Realidade Virtual. Paralisia Cerebral. Tecnologia. Equipamentos de 

Autoajuda.  

 
1-INTRODUÇÃO 
 

A Paralisia Cerebral (PC) é definida como um conjunto de desordens motoras causadas 

por afecções ao sistema nervoso central, que ocasiona alterações posturais e de tônus muscular, 

podendo ser devido à má formação fetal ou decorrente de alguma lesão cerebral, sendo os 

sintomas apresentados nos primeiros anos de vida, entre 3 e 5 anos de idade (SILVA; IWABE-

MARCHESE, 2015). 

Os indivíduos com PC podem sofrer com alterações na sua comunicação e no 

comportamento, devido ao déficit de coordenação neurocognitivo que ocorrem no cérebro 

(SANTOS JÚNIOR et al., 2018). Além disso, a PC causa alterações do movimento, pois estas 

são recorrentes da espasticidade e fraqueza muscular, ocasionando contraturas e encurtamentos 

musculares (ARNONI et al., 2018). 

O desenvolvimento dos indivíduos acometidos com PC ocorre de forma mais lenta, 

tendo a sua progressão anormal quando comparado a outras crianças, podendo resultar em 

marcos motores tardios. Estas crianças, independentemente de sua classificação baseada no tipo 

de tônus muscular (espástico, discinético, atáxico), distribuição do envolvimento corporal 

(diplégico, hemiplégico e quadriplégico) e nível de independência do indivíduo, apresentarão 

dificuldades na aquisição de padrões neuroevolutivos do desenvolvimento humano (TANNUS; 

RIBAS, 2016).  

A presença de comprometimentos neuromotores na PC e sua elevada incidência na 

população infantil, justificam a realização de estudos que avaliem o efeito de intervenções 

terapêuticas que utilizem abordagens com maior efetividade na recuperação funcional dos 

indivíduos. (PAVÃO et al., 2014). 

A tecnologia tem avançado de tal modo que vem alternado várias práticas na área da 

saúde. Diante disso, uma das mais novas tecnologias que vem sendo inserida dentro dessa área 

e vem recebendo destaque como auxiliadora no tratamento de indivíduos com PC é a terapia 

baseada no uso da Realidade Virtual (RV) (PAVÃO et al., 2014). 

A realidade virtual (RV) refere-se a um ambiente interativo simulado, que objetiva a 

criação de um ambiente visual, auditivo e, em alguns casos, tátil e olfativo, que pareçam ser 
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reais, assim possibilitando a imersão do usuário humano na experiência interativa (MASSETTI 

et al., 2014).  

Diante disso, considerando o destaque da aplicação clínica da RV e a necessidade de 

explorar ainda mais os efeitos da sua aplicação, o presente estudo tem como objetivo evidenciar 

os efeitos do uso da realidade virtual no tratamento de pacientes com paralisia cerebral.  

 

2-DESENVOLVIMENTO 
 

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura, que de acordo com Tomasi e 

Yamamoto (1999, p.3) “é uma sistemática de leituras e registros que acontecem ao longo do 

processo de pesquisa”. Para tanto, o desenvolvimento foi divido em 4 etapas, assim distribuídas: 

 

1ª Etapa – Fontes 

 

Nesta etapa foi realizado o levantamento bibliográfico, que de acordo com CERVO & 

BERVIAN (2002), tem como finalidade levantar todas as referências encontradas sobre um 

determinado tema. Assim, artigos científicos sobre a temática do presente trabalho foram 

acessados nas bases de dados: SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), BVS (Biblioteca 

Virtual em Saúde) e Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), publicados nos últimos 4 anos (2015-2019). Para a realização da pesquisa, 

os seguintes descritores foram aplicados: Realidade Virtual e Paralisia Cerebral (para buscas na 

Língua Portuguesa), Virtual Reality and Cerebral Palsy (para buscas na Língua Inglesa). As 

pesquisas foram realizadas nas bases de dados no período entre novembro e dezembro de 2019.  

Foram utilizados artigos disponíveis online com acesso livre (gratuito), escritos nas 

línguas Inglesa e Portuguesa, e em texto completo. Para a seleção das fontes foram usados como 

critérios de inclusão: artigos completos que abordassem a temática proposta, e como critério de 

exclusão: artigos que não estivessem nas Línguas Inglesa e/ou Portuguesa. 

 

2ª Etapa – Coleta de dados  

 

Na presente etapa foi realizada a leitura exploratória de todo o material selecionado, 

objetivando analisar se os artigos em questão respondem aos questionamentos do presente 

trabalho. Em seguida foi realizada a leitura seletiva destes, aprofundando nas partes de maiores 
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interesses. Foi realizado ainda o registro das informações extraídas dos artigos em instrumento 

específico (título, autores, ano, base de dados e resultados). 

 

3ª Etapa – Análise e interpretação dos resultados 

 

Nesta etapa, foram realizadas leituras analíticas para ordenar as informações das fontes, 

para que se desenvolvesse a pesquisa. Na tabela 1, pode ser observado o número de artigos 

encontrados em cada etapa da presente coleta de dados. 

 

Tabela 1 – Seleção dos artigos científicos 

ATIVIDADE NÚMERO DE DOCUMENTOS 

Busca nas bases de dados 78 artigos (SCIELO 7; BVS 44; CAPES 27) 

Exclusão por ano (2015 – 2019) 46 artigos (SCIELO 4; BVS 29; CAPES 13) 

Texto completo 39 artigos (SCIELO 4; BVS 25; CAPES 9) 

Relação com a temática 20 artigos (SCIELO 4; BVS 13; CAPES 2) 

Seleção de artigos com livre acesso 13 artigos (SCIELO 4; BVS 6; CAPES 2) 

Exclusão de artigos repetidos 9 artigos (SCIELO 3; BVS 3; CAPES 2) 

Artigos finais 8 artigos 

Autoria própria (2019) 

 

4ª Etapa - Discussão dos resultados 

 

As categorias encontradas na etapa citada anteriormente foram discutidas a partir do 

referencial teórico sobre a temática do assunto. A partir dos dados coletados, serão apresentadas 

e, consequentemente, realizadas as discussões desse trabalho. 

Para melhor exposição dos artigos científicos selecionados no presente estudo, de 

acordo com as características citadas anteriormente, foi elaborada a tabela 2, composta pelos 

seguintes dados de cada artigo: “título”, “autores”, “ano”, “bases de dados” e “resultados”.    
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Tabela 2 - Resultados dos trabalhos explorados 

TÍTULO AUTORES ANO 
BASE DE 

DADOS 
RESULTADOS 

EFEITO DA 

INTERVENÇÃO 

COM 

VIDEOGAME 

ATIVO SOBRE O 

AUTOCONCEITO, 

EQUILÍBRIO, 

DESEMPENHO 

MOTOR E 

SUCESSO 

ADAPTATIVO DE 

CRIANÇAS COM 

PARALISIA 

CEREBRAL: 

ESTUDO 

PRELIMINAR 

(ARNONI et 

al., 2018) 
2018 Scielo 

Estudo foi realizado com 

oito crianças com paralisia 

cerebral, obtendo 

resultados importantes em 

relação a felicidade, 

aparência física, aspecto 

intelectual, equilíbrio, 

desempenho motor, entre 

outros. Mas em relação ao 

comportamento, não foi 

constatado nenhuma 

mudança significativa. 

EFEITOS DE UMA 

INTERVENÇÃO 

COM 

REALIDADE 

VIRTUAL NO 

CONTROLE 

MOTOR DE UMA 

CRIANÇA COM 

PARALISIA 

CEREBRAL: UM 

RELATO DE 

CASO 

(SANTOS 

JÚNIOR et al., 

2018) 

2018 Scielo 

O estudo foi realizado com 

uma criança com paralisia 

cerebral, onde a mesma 

após esta intervenção, 

apresentou melhora em seu 

controle motor e redução 

de ondas lentas. 

AVALIAÇÃO DA 

MOTRICIDADE 

(TANNUS; 

RIBAS, 2016) 
2016 Scielo 

A pesquisa foi realizada 

inicialmente com dez 
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GROSSA EM 

INDIVÍDUOS 

COM PARALISIA 

CEREBRAL PRÉ E 

PÓS APLICAÇÃO 

DA REALIDADE 

VIRTUAL  

voluntários com paralisia 

cerebral e concluindo com 

apenas cinco, mas todos 

indivíduos apresentaram 

melhoras após o uso da 

realidade virtual. 

REABILITAÇÃO 

NA PARALISIA 

CEREBRAL 

COM O 

NINTENDO™ 

WII® 

ASSOCIADO 

AO WII FIT® 

(ROSSI et al., 

2015) 
2015 BVS 

O estudo foi realizado com 

10 indivíduos, entre 7 e 14 

anos. Foi realizado 

treinamento com realidade 

virtual, elaborado a partir 

dos jogos inseridos no 

pacote do Wii Fit. Como 

resultado, todos os 

indivíduos apresentaram 

melhora na função motora 

ampla e no equilíbrio, após 

24 sessões.  

REALIDADE 

VIRTUAL COMO 

POSSIBILIDADE 

TERAPÊUTICA 

PARA 

ADOLESCENTES 

COM 

ENCEFALOPATIA 

CRÔNICA NÃO 

PROGRESSIVA 

DA INFÂNCIA 

(MUCELIN et 

al., 2015) 
2015 BVS 

O estudo contou com a 

participação de 4 

adolescentes com PC, 

entre 11 e 18 anos. Foi 

realizada intervenção 

fisioterapêutica duas vezes 

por semana, durante quatro 

meses, utilizando recurso 

de realidade virtual. Como 

resultado, os pacientes 

apresentaram melhora em 

seu desempenho 

neuromotor. 
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TREINO COM 

REALIDADE 

VIRTUAL NO 

ALCANCE 

MANUAL DE 

CRIANÇAS COM 

PARALISIA 

CEREBRAL: 

ESTUDO DE TRÊS 

CASOS 

(DO 

NASCIMENTO 

et al., 2018) 

2018 BVS 

Participaram deste estudo 

3 crianças, de ambos os 

sexos, com idades de 9 a 12 

anos. As crianças 

participaram de duas 

sessões de treinos, 

utilizando realidade virtual 

e, posteriormente, 

convencional, que ocorreu 

com intervalo de uma 

semana entre os treinos. Os 

treinos com RV e 

convencional foram 

capazes de alterar as 

variáveis angulares e 

espaço-temporais das 

articulações do ombro e 

cotovelo, o que sugere uma 

melhora do movimento de 

alcance manual das 3 

crianças com diagnóstico 

de PC. 

USO DA 

REALIDADE 

VIRTUAL NA 

REABILITAÇÃO 

MOTORA DE 

UMA CRIANÇA 

COM PARALISIA 

CEREBRAL 

ATÁXICA: 

ESTUDO DE 

CASO 

(SILVA; 

IWABE-

MARCHESE, 

2015) 

2015 
PERÍODICO 

CAPES 

O trabalho é um estudo de 

caso com uma criança de 

12 anos, do gênero 

masculino, diagnosticada 

com PC. No tratamento foi 

utilizada a RV 3 vezes por 

semana em sessões de até 

30 minutos, durante 4 

meses. Os resultados 

apresentados sugerem que 

o uso da RV possui 
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influência na melhora do 

equilíbrio da criança 

quando usada em 

complemento com o 

tratamento 

cinesioterapêutico. 

UTILIZAÇÃO DO 

NINTENDO WII: 

REABILITAÇÃO 

VIRTUAL EM 

PACIENTES COM 

PARALISIA 

CEREBRAL 

(COSTA; 

RIBEIRO, 

2018) 

2018 
PERÍODICO 

CAPES 

O estudo trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica com 

abordagem qualitativa 

descritiva, onde foram 

selecionados 07 estudos de 

casos para uma análise 

comparativa. Verificou-se 

com o estudo que a RV 

demonstra grandes 

benefícios como recurso 

terapêutico no tratamento 

de pacientes com PC, 

como melhora do 

equilíbrio, mobilidade 

funcional e marcha, além 

de ser uma atividade 

prazerosa, em que os 

pacientes apresentam 

maior satisfação e 

interesse em participar do 

tratamento. 

Autoria própria (2019) 

 

Diante dos resultados apresentados, pode-se observar que a RV, quando aplicada no 

tratamento da PC, possui grande relevância para a evolução clínica dos pacientes, influenciando 

principalmente para a melhora das funções motoras e de equilíbrio, que acarretarão melhorias 

no desenvolvimento das atividades de vida diária destes.   
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Para Arnoni et al. (2018), através da utilização da RV, é possível treinar aspectos 

motores dos indivíduos com PC dentro de um contexto motivador, pois a aplicação contínua e 

repetitiva deste recurso pode contribuir no aperfeiçoamento das suas habilidades motoras, por 

permitir que estes tenham a sensação de autocontrole no ambiente virtual, assim como 

experienciar situações que lhes poderiam ser restritas no ambiente físico. 

Ao analisar todos os dados do presente estudo, percebe-se que os estes corroboram com 

a hipótese da associação entre tecnologia e saúde possui impactos positivos, tendo em vista que 

em todos os trabalhos explorados obtiveram êxito ao desenvolver atividades relacionadas ao 

uso da RV em pacientes com paralisia cerebral. Isso evidencia o quanto a tecnologia pode 

favorecer a área da saúde e auxiliar não só os profissionais a exercerem suas funções, mas 

também a oferecer uma qualidade de vida melhor às pessoas que necessitam de um tratamento 

especializado.  

 

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento do presente estudo, e levando em consideração os resultados 

apresentados, pode-se concluir que o uso da RV associado ao tratamento do indivíduo com PC 

é um recurso seguro, de fácil utilização e promove resultados significativos na promoção da 

reabilitação motora do público alvo. 

Durante a pesquisa, pode-se constatar a escassez de produções científicas sobre a 

temática abordada no presente estudo. Assim sugere-se que mais estudos sobre esta seja 

produzido, uma vez que a temática é de interesse dos campos das ciências da informação e da 

saúde, por associar a utilização de novos recursos tecnológicos para promover a prevenção e 

promoção e da saúde da sociedade.  
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RESUMO 

O Acidente Vascular Cerebral é uma disfunção neurológica que acomete predominantemente, 
adultos e idosos, com altos índices de morbimortalidade nacional e mundial. Ocasiona 
limitações de origens diversas a nível cognitivo, sensorial e motor, predominando as plegias, 
paresias e afasias, que refletem o local e extensão da lesão. Possui desdobramento isquêmico 
ou hemorrágico, sendo o primeiro mais freqüente (85%). Os acometimentos de origem 
isquêmica são passíveis de trombolização, quando respeitada a janela de 3 a 4 horas entre os 
primeiros sinais observados e a intervenção com a medicação anticoagulante. A associação dos 
protocolos de trombolização associados à reabilitação ambulatorial é uma vertente atual que 
têm apresentado sucesso na redução da incapacidade funcional decorrente da patologia. A 
temática é evidenciada por considerar não somente a funcionalidade propriamente dita mas os 
fatores envolvidos como qualidade de vida do paciente e cuidadores, autonomia nas atividades 
de vida diárias, que são avaliadas assim como a funcionalidade e classificadas por meio da 
escala CIF, visando o aspecto biopsicossocial da incapacidade humana. Assim, o estudo 
vislumbrou a análise comparativa do perfil funcional de pacientes submetidos ou não ao 
procedimento de trombolização, sendo demonstrado o reflexo de sua utilização sobre a 
funcionalidade dos indivíduos que realizaram o tratamento proposto. A funcionalidade foi 
quantificada, conforme proposto pela CIF, em escala absoluta numérica, desmistificando a 
subjetividade do nível de independência e restrição de participação. Os resultados obtidos 
comprovam que os pacientes que se utilizaram da associação dos trombolíticos com a 
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reabilitação ambulatorial, obtiveram maior independência funcional ao final quando 
comparados ao grupo não trombolizado. A partir dos aspectos supracitados, este trabalho 
abrilhanta e corrobora com a literatura pré-existente, afirmando a eficácia do tratamento 
realizado da associação medicamentosa em caráter emergencial pós AVCi e acompanhamento 
ambulatorial, minimizando os agravos pré-existentes. 

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Anticoagulantes. Classificação Internacional de 

Funcionalidade 

 

 

1-INTRODUÇÃO 

O AVC (Acidente Vascular Cerebral) é considerado uma disfunção neurológica comum 

em adultos e idosos, população em que atinge sua maior incidência. Os principais fatores de 

risco para seu desenvolvimento correspondem a três grupos, os modificáveis (HAS, tabagismo, 

diabetes mellitus), os não modificáveis (idade, gênero, raça) e grupos de risco potenciais 

(sedentarismo, obesidade, tabagismo) (BRASIL, 2011). 

Situa-se entre os maiores causadores de óbitos, sendo responsável por cerca de 10% 

dessas ocorrências em esfera mundial, e ainda, acima da média estabelecida em países 

subdesenvolvidos, sendo no Brasil, a patologia com maior impacto sob óbitos e incapacidade 

(BRASIL, 2011).  

Alguns índices de prospecção nacional apontam a prevalência de 108 acometidos a cada 

100.000 habitantes, sendo a taxa de mortalidade, potencializada em 18,5% nos trinta dias 

posteriores ao diagnóstico (REIS et al, 2017). 

A patologia pode acarretar em desdobramentos de origem isquêmica, contabilizando 

85% dos casos ou hemorrágico, correspondendo a 15%. Apesar do declínio da taxa de 

mortalidade nacional decorrente do acometimento, a limitação ou incapacidade adquirida incide 

diretamente sobre as AVDs (Atividades de Vida Diárias), impactando sobre questões de esfera 

social e econômica (FONSECA et al, 2013). 

Conforme a etiologia ou modalidade, ocasiona danos neurológicos diversos, 

considerando o hemisfério afetado, sendo determinantes o local e o tamanho da área 

comprometida, definindo sua importância e ainda, se sintomático ou assintomático. A partir 

disso, destacam-se principalmente as alterações de origem motora como hemiplegia, 

hemiparesia, distúrbios de sensibilidade, coordenação ou outros distúrbios motores localizados, 
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como paralisia facial, deglutição e fala (COSTA et al, 2016; PASSOS, CARDOSO, 

SCHEEREN, 2017). 

O resultado da incapacidade funcional dos indivíduos ocasiona restrições e/ou 

limitações de movimentos individuais e realização de AVDs, dentre outras tarefas, envolvendo 

dependência e auxílio de terceiros, ferindo a autonomia nas tomadas de decisões. Os cuidados 

são igualmente afetados, e, consequentemente, a qualidade de vida do paciente e seu cuidador 

a partir da incapacidade, mas, principalmente, devido aos aspectos emocionais envolvidos 

(REIS et al, 2017). 

Com o objetivo de reduzir o impacto da sintomatologia decorrente do AVC isquêmico, 

foram desenvolvidos protocolos com uso de trombolíticos, para o favorecimento da 

recuperação da isquemia logo após o acometimento. A literatura indica nesses casos, o uso das 

referidas medicações para a dissolução dos coágulos. No entanto, é importante considerar um 

período máximo equivalente de 3 a 4 horas após a ocorrência dos sintomas iniciais (ictus) para 

efetividade do uso da medicação, não sendo recomendada após esse período (WARDLAW et 

al, 2014) 

A abordagem da trombolização associada a reabilitação na redução das seqüelas 

apresentadas têm mostrado resultados positivos, comprovado por estudos que compararam 

pacientes que receberam o trombolítico em relação a um grupo controle em que foi utilizado 

placebo. Nesses estudos foram constatados que, apesar do risco de hemorragia aumentado no 

grupo trombolizado, os mesmos apresentaram menor restrição e dependência a curto prazo, 

quando comparados ao grupo que se utilizou do placebo em seu tratamento (WARDLAW et al, 

2014). 

Durante o processo de reabilitação, é importante considerar o progresso do paciente e a 

evolução da incapacidade ou restrição de participação, sendo esta, uma variável que pode ser 

mensurada por avaliações clínicas que são classificadas utilizando-se de escalas como a CIF 

(Classificação Internacional de Funcionalidade), que define os componentes da saúde e bem-

estar a ela relacionados, tais como educação e trabalho. Dessa forma, os domínios contidos 

podem, portanto, identificar funcionalidades e incapacidades aplicáveis às mais distintas 

estruturas do corpo, sendo interpretadas por meio das alterações fisiológicas ou anatômicas. É 

importante considerar nesse contexto, as necessidades individuais diárias e o impacto da 

deficiência sobre sua funcionalidade, além das barreiras e facilitadores envolvidos (ANTONIO, 

SIGOLO, 2016). 

Conforme as normativas da OMS (2004), a CIF é utilizada para subsidiar a elaboração 

do Planejamento Terapêutico Singular (PTS), descrito pelo ministério da saúde como “um 
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conjunto de condutas terapêuticas articuladas, em âmbito individual ou coletivo, resultante de 

conduta interdisciplinar, com apoio matricial se necessário”. O instrumento apresenta a seguinte 

escala: 2 – Sim, normalmente; 1 –Algumas vezes, ou parcialmente; 0 – Não, nunca N – Não 

teve oportunidade D –Desconhecido. Dessa forma, quando o instrumento aponta “0 – Não, 

nunca”, analogamente, o parâmetro para a CIF pode ser de deficiência completa; quando ele 

aponta “1 –Algumas vezes ou parcialmente”, pela CIF pode ser considerada uma ponderação 

entre deficiência grave e deficiência moderada; quando aponta “2 – Sim normalmente”, o 

parâmetro na CIF pode ser nenhuma deficiência e, finalmente, quando aponta “N - não teve 

oportunidade” e “D – Desconhecido”, o parâmetro CIF pode ser uma ponderação entre 

deficiência não especificada ou não aplicável (ANTONIO, SIGOLO, 2016). 

Considerando as questões evidenciadas associadas à escassez de estudos que 

classifiquem a capacidade individual funcional, o presente estudo objetivou quantificar a 

classificação da funcionalidade por meio da aplicação da escala CIF, de modo a analisar 

comparativamente, o grau de funcionalidade em pacientes acometidos por AVC submetidos ao 

uso de trombolíticos em comparação aos que não se utilizaram do mesmo recurso.  

 

2-DESENVOLVIMENTO 

O estudo de abordagem transversal, caráter descritivo e analítico, utilizou como fonte 

de dados, os prontuários de oitenta e seis pacientes previamente atendidos e encaminhados para 

o setor de reabilitação física na APAE de Bauru entre os anos de 2016 e 2018, com diagnóstico 

de AVC. A partir das informações coletadas, foi delineado o perfil funcional dos pacientes por 

meio da escala CIF, nos domínios funções, estruturas do corpo, capacidade de participação e 

desempenho, e fatores ambientais. Os domínios foram analisados a partir de dois grupos, 

aqueles que foram submetidos ao processo de trombolização e os indivíduos que não foram 

submetidos a ao procedimento. 

Primeiramente, o estudo foi analisado e aprovado para sua realização pela diretoria da 

APAE Bauru, sendo submetido à apreciação e aprovado sob os preceitos éticos pré-

estabelecidos. 

Dentre os 86 prontuários analisados, foram descritos 45 indivíduos do gênero masculino 

e 41 do gênero feminino, sendo em toda a amostra, 63 pacientes acometidos por AVC 

isquêmico, 4 acometidos por AVC hemorrágico e 19 por infartos cerebrais não especificados. 



165 
 

Dentre os 63 pacientes acometidos pela isquemia, 21 constituíram o grupo que se 

utilizou dos trombolíticos no período pós ictal e os demais 42, constituíram o grupo controle, 

que não foi submetido ao procedimento. 

No subgrupo de 21 indivíduos que se utilizaram dos anticoagulantes, 7 sujeitos foram 

avaliados e receberam alta sem necessidade de intervenção terapêutica, permanecendo ao final, 

o total de 14 pacientes com necessidade de assistência em seu processo de reabilitação após a 

trombolização. 

Apesar do agrupamento para caracterização dos grupos experimental e controle, a 

classificação proposta pela CIF é individual, sendo cada paciente portador de vários códigos, 

correspondentes a cada acometimento físico que o mesmo adquiriu. A partir disso, foram 

obtidas informações de 16 pacientes submetidos ao uso de anticoagulantes e de 57 que não se 

utilizaram desse artifício, sendo traçado o perfil dos indicadores de maior incidência nos 

pacientes trombolizados em analogia àqueles não contemplados pelo tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Comparação da classificação funcional em pacientes trombolizados e não trombolizados 

 

A partir do gráfico, pode-se observar maior independência funcional resultante da 

associação dos trombolíticos e reabilitação, quando comparados aos pacientes que não foram 

submetidos ao mesmo procedimento.  

 

Tabela 1. Comprometimento funcional classificado pela CIF em pacientes submetidos a trombolização. 
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CÓDIGO 0 1 2 3 4 TOTAL 

Ouvir 13 0 0 0 0 13 

Função Vestibular 5 1 4 3 0 13 

Funções da Voz 11 2 1 0 1 15 

Produção de Sons de Fala 4 7 2 1 0 14 

Fala 8 4 1 1 1 15 

Profissionais da saúde 15 0 0 0 0 15 

Recepção da linguagem 10 4 1 0 0 15 

Expressão da linguagem 4 6 3 1 1 15 

Iniciar Conversa 8 1 1 1 2 13 

Manter Conversação 8 1 1 1 2 13 

Mastigar 11 2 1 0 0 14 

Deglutição 9 2 2 0 0 13 

 

A tabela 1 apresenta as sequelas atenuadas como resultado da associação da 

trombolização ao processo de reabilitação precoce, impactando na independência e restrição de 

participação dos sujeitos do estudo. Esses dados complementam os achados do gráfico 1, 

demonstrado pela redução dos números absolutos apresentados no grupo de pacientes 

trombolizados. 

O contrário pode ser observado na tabela 2, cujos pacientes receberam tratamento 

placebo, ou seja, que realizaram a reabilitação dissociada do uso de anticoagulantes, que não se 

fez presente nesse grupo. 

 

Tabela 2. Comprometimento funcional classificado pela CIF em pacientes não submetidos à 

trombolização 
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CÓDIGO 0 1 2 3 4 TOTAL 

Ouvir 42 1 0 0 0 43 

Função Vestibular 0 16 11 10 0 37 

Funções da Voz 27 12 3 5 2 49 

Produção de Sons de Fala 27 8 3 5 2 45 

Fala 16 19 2 4 5 46 

Profissionais da saúde 53 0 0 1 0 54 

Recepção da linguagem 35 4 5 3 0 47 

Expressão da linguagem 19 13 7 3 4 46 

Iniciar Conversa 24 8 2 7 5 46 

Manter Conversação 25 8 4 5 4 46 

Mastigar 34 8 1 1 0 44 

Deglutição 32 5 5 1 0 43 

 

É possível observar na comparação das análises dos grupos, diferença significativa na 

quantidade e no grau dos acometimentos, com valores absolutos maiores obtidos no grupo não 

submetido ao processo de trombolização. 

Os achados corroboram com a literatura que aponta a importância da classificação 

funcional pela CIF, desmistificando a subjetividade nas avaliações referentes a redução de 

funcionalidade e restrição de participação, em pacientes submetidos a acompanhamento para 

reestruturação de suas AVDs, evidenciando a importância da trombolização após o 

acometimento, considerando sua viabilidade. 

 

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados obtidos a partir do perfil funcional classificado pela CIF trazem 

considerações importantes a respeito de novas vertentes para o estudo da subjetividade da 

análise da funcionalidade no processo de reabilitação, sugerindo sua aplicação para estabelecer 

valores absolutos que demonstrem a evolução do paciente em seu processo de reabilitação. 

Concomitantemente, ao passo que analisa por meio de escala quantitativa numérica 

também considera questões individuais pertinentes ao processo de reabilitação como aspectos 

emocionais e sociais do cada sujeito, sendo considerado um instrumento completo e complexo 

por envolver todos os aspectos supracitados. 

Além disso, evidencia em consonância com outros estudos realizados a eficácia do uso 

de trombolíticos como facilitador no processo de reabilitação após o acometimento pelo AVC. 

A exposição à trombolização em casos de AVC isquêmico agudo e o uso de anti agregantes 

plaquetários e Warfarina podem reduzir significativamente o risco de uma nova ocorrência, em 

torno de 60% em analogia aos pacientes não submetidos a essa modalidade de tratamento 

(HART et al, 2018). 

Esse estudo também evidenciou a importância da conduta farmacológica, uma vez que 

na fase aguda da isquemia, pode ocorrer hemorragia com o uso de anticoagulantes, não sendo 

encontrados estudos sobre o protocolo de reversão em caso de disparo do processo hemorrágico 

(DERLON et al, 2014). 

Foi traçado o perfil funcional dos pacientes submetidos ao uso do trombolítico após o 

AVE, dentro da grade máxima e 4 horas para utilização do mesmo e os pacientes que não foram 

submetidos ao uso do trombolítico, por motivos que englobam desde o fato de o paciente ter 

sido encontrado desacordado e não ter certeza do horário exato do início do AVE até mesmo o 

fato de uma instituição não possuir como padrão, o uso do anticoagulante. 
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RESUMO 

Introdução: Os benefícios da prática regular de atividade física são amplamente conhecidos. 
A prática de exercício resistido em aparelhos promove além da melhora da força, potência e 
resistência muscular, um implemento nos níveis de condicionamento físico, auto estima e 
socialização. Porém seus efeitos em uma população com deficiência física de diversos tipos, 
são pouco estudados em nosso meio. Objetivo: esta pesquisa teve por objetivo avaliar as 
alterações em indicadores antropométricos e metabólicos de saúde em deficientes físicos 
atendidos em Fisioterapia no Centro de Reabilitação da APAE de Bauru após a prática de 
exercício físico resistido em uma academia adaptada. Metodologia: Tratou-se de um estudo de 
intervenção prospectivo e descritivo, que avaliou treze pacientes com diagnóstico médico que 
indicasse alguma deficiência física. Os sujeitos foram submetidos a um protocolo de atividade 
física supervisionada durante um período de oito semanas, sendo avaliados os níveis dos 
indicadores de saúde antropométricos e metabólicos durante este período. A pesquisa foi 
autorizada pela direção técnica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru, e 
os sujeitos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram avaliados: peso 
corporal, Índice de Massa Corporal, pressão arterial, glicemia, colesterol LDL, colesterol HDL 
e triglicerídeos. Resultados: Após a realização do protocolo de oito semanas encontramos os 
seguintes resultados: na avaliação de glicemia, dois sujeitos iniciaram a pesquisa na faixa de 
normalidade e sete terminaram, seis sujeitos obtiveram redução do Índice de Massa Corporal, 
enquanto cinco sujeitos reduziram seus níveis de triglicerídeos, terminando dentro faixa de 
normalidade. O peso corporal da média dos participantes não apresentou alteração significativa, 
e no colesterol total, houve perda de dados na coleta. Concluímos com nossa pesquisa, que o 
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exercício físico resistido em aparelhos, demonstrou grandes benefícios em nossa população 
com diferentes tipos de deficiência. Conclusão: Todos os sujeitos apresentaram melhora nos 
indicadores de saúde avaliados, porém não apresentaram um perfil uniforme quando 
comparados, já que cada grupo de sujeitos apresentou ganho mais considerável em um 
determinado indicador. Chama a atenção, contudo, a motivação e aderência ao projeto, haja 
vista que se tratou de um diferencial ao programa regular de reabilitação que estavam inseridos, 
muitas vezes longo e cansativo. O que diminuiu significativamente o absenteísmo além dos 
implementos evidenciados nos indicadores. 

Palavras-chave: Exercício. Deficiência. Metabolismo. Antropometria. 

 

1-INTRODUÇÃO 

Uma pessoa que possui limitação ou é incapaz de desempenhar uma atividade é 

considerada portadora de deficiência, na deficiência física ocorre uma alteração parcial ou 

completa no corpo humano de um ou mais segmentos, excluindo as alterações estéticas e 

aquelas que não produzem nenhum tipo de dificuldade para desempenhar uma função. 

(BATISTELLA-2011). 

            Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS  2011) cerca de mais de um bilhão de 

pessoas no mundo possuem algum tipo de deficiência segundo a Organização Mundial de 

Saúde, no Brasil aproximadamente 45,6 milhões, 23,9% da população, sendo que no Estado de 

São Paulo 9,3 milhões de pessoas apresentam deficiência. 

             Para (FARIAS, LOPES, MOTA, e HALLAL 2012). Uma série de benefícios 

físicos e mentais são proporcionados por atividades físicas, como proteção de inúmeras doenças 

como a hipertensão, cardiovasculares, diabetes tipo II, depressão, ansiedade, diminuindo o risco 

de morte precoce em pessoas que possuem um maior gasto energético e um melhor desempenho 

físico. 

(CORREA, ROMBALDI e SILVA 2011) apontam que a falta de atividade física é 

considerada um dos maiores problemas de saúde pública do século XXI, além de atuar na 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (adolescentes), sua prática regular em 

diversas faixas etárias proporciona benefícios para qualidade de vida principalmente físicos e 

mentais. 

 A atividade física para pessoas com deficiência é muito importante, porém o acesso é 

muito restrito, devido as dificuldades de locomoção e adaptação aos exercícios, a prática dessas 

atividades é adquirida na forma de reabilitação e conservação de um estilo de vida saudável, 

aumentando a independência nas atividades da vida diária. (GABRIELLE ET AL 2012). 



172 
 

          Os efeitos e benefícios da prática de atividade física, são amplamente conhecidos e 

divulgados pela ciência e através dos meios de comunicação. Porém a atividade física adaptada, 

ainda não possui a mesma abrangência na sociedade, dado a dificuldade em encontrar material 

físico e profissional apropriado à sua prática e prescrição. Através da academia adaptada para 

deficientes físicos existente na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru 

(APAE), será possível oferecer a utilização, avaliar e registrar os resultados obtidos.  

 Esta pesquisa se propõe a avaliar os resultados de um programa de atividade física 

resistida, na academia adaptada ao deficiente, proposto aos usuários da reabilitação física da 

APAE-Bauru visando os benefícios de um programa planejado e acompanhado por 

profissionais qualificados da área. 

            O objetivo principal deste trabalho foi demonstrar se o exercício resistido em uma 

academia adaptada para deficientes resultou em alterações benéficas aos principais indicadores 

de saúde. Também avaliou como objetivos secundários, se existiu maior adesão ao tratamento, 

diminuição do absenteísmo, melhora da motivação, integração e socialização dos pacientes com 

o grupo e sociedade. 

 

2-DESENVOLVIMENTO 

Metodologia 

Tratou-se de um estudo prospectivo, qualitativo e quantitativo que objetivou demonstrar 

que o exercício resistido em uma academia adaptada para deficientes físicos traz melhorias 

significativas nos indicadores de saúde. 

Os exercícios foram realizados na academia adaptada da Apae - Bauru, com frequência 

de duas vezes por semana e duração de uma hora cada. Foi realizada uma avaliação inicial, e 

duas reavaliações após sessenta dias e cento e vinte dias. Onde foram avaliados: peso corporal, 

IMC, pressão arterial, glicemia, colesterol LDL, HDL e triglicerídeos. 

Como critérios de inclusão foram considerados: possuir diagnóstico médico de 

deficiência física; frequentar a Apae – Bauru, e concordar com o TCLE; Como critérios de 

exclusão foram considerados: não concordar com o TCLE, ou já frequentar a academia 

anteriormente. 

Foram utilizados aparelhos para pessoas com deficiência física da marca Physicus, 

sendo: uma máquina de bíceps, máquina de supino vertical, máquina de tríceps, máquina de 

abdominal, máquina puxada alta, máquina remada sentado e uma bicicleta manalar. Um 

esfigmomanômetro marca solidor e um estetoscópio da marca Premium, glicosímetro e fitas 
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reagentes accu-check Roche, lancetas Roche, accutrend plus e fitas reagentes ambos da marca 

Roche, e uma balança. 

 

3-RESULTADOS 

 Foram selecionados inicialmente para participar do projeto 16 pacientes sendo que 8 

concluíram as 8 semanas, 4 desistiram por problemas de locomoção para instituição e 4 com 

alterações ortopédicas com quadro álgico em articulação de membro superior. 

 Destes 1 era mulher e 7 homens, dentre eles havia 3 amputados, 3 poli artrose e 2 

pacientes com síndrome pós pólio, a idade do grupo variou entre 53 a 72 anos, sendo 2 com 53 

e os demais 56, 57, 59, 65, 67 e 72 sucessivamente.  

Dos indicadores clínicos e metabólicos avaliados, o peso corporal não        apresentou 

melhora significativa entre as 3 coletas realizadas em 8 semanas, sendo a primeira ao início do 

projeto e 2 restantes com 4 e 8 semanas de treinamento finalizando as coletas. 

Em relação aos pesos, apresentaram os seguintes resultados: 1 sujeito não obteve 

nenhum resultado, 3 pacientes variaram em seu peso para mais ou para menos apenas 1 kg, 2 

pacientes variaram 2 e 3 kg e apenas 2 tiveram redução de peso ao fim do projeto, 1 reduziu 4 

kg e outro 6 kg. Nas coletas de colesterol total 4 sujeitos apresentaram perda de dados e o 

restante não apresentaram resultados significativos.  Em relação a glicemia capilar periférica, 

os sujeitos apresentaram resultados significativos conforme descritos na tabela 1.

           Tabela 

2:  Evolução da Glicemia Capilar Periférica (HGT) inicial, após sessenta, e cento e vinte dias  
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O 2° sujeito apesar de apresentar um aumento na coluna do gráfico, seu resultado foi 

benéfico pois apresentou no final, resultados condizentes com os valores considerados 

referência para os níveis de colesterol.  

Em relação ao IMC os sujeitos apresentaram resultados conforme descritos na Tabela 

2 sendo que os sujeitos que apresentaram melhor perda de peso apenas 1 deles está dentro dos 

valores de referência considerados normais para adultos, além de 2 sujeitos que permaneceram 

sem alteração, também dentro dos valores ideais. 

 

Tabela 3: Evolução do IMC inicial, após sessenta, e cento e vinte dias  

Na tabela 3 são descritos os resultados obtidos do Triglicérides no período de 8 

semanas de treinamento com 2 sujeitos que estavam acima do desejado apresentaram melhora 

nos níveis de triglicérides para valores limítrofes e o restante permaneceu dentro dos valores 

considerados normais e limítrofes e apenas 1 obteve grande variação nas amostras. 
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Tabela 4 Evolução dos Triglicérides inicial, após sessenta e cento e vinte dias  

 

4-DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos no presente estudo apontam que para as atividades propostas no 

programa de treinamento, tiveram maior influência sobre as variáveis glicemia, IMC e 

triglicérides. 

 Devem ser levadas em consideração algumas limitações do estudo. A análise dos dados 

foi um pouco afetada pelo pequeno número de participantes, pois muitos que entraram no 

critério de inclusão dependiam de transporte público por residirem em local distante a área de 

pesquisa.  

 Observamos que a diminuição da glicemia obteve um resultado significante, 

concordante com outros autores que também evidenciaram a redução da glicemia após um 

programa de exercícios físicos (MONTEIRO ET AL 2010). Já o estudo de (SBEM - 2011) 

aponta que não houve alteração no perfil glicêmico pois já estavam dentro da sua normalidade. 

 Para (MONTEIRO ET AL 2010), o TG não apresentou alterações sob um programa de 

treinamento de 16 semanas, em nosso estudo mostrou que aqueles que estavam dentro de sua 

normalidade não apresentaram mudança e dois sujeitos que estavam muito acima do valor 

limítrofe tiveram redução significante para valores normais.   
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Uma redução, pouco significante foram observados no presente estudo em relação a 

perda de peso e IMC, como demonstra outro autor num programa de modificação no estilo de 

vida na síndrome metabólica uma discreta redução de peso (2,7%) e IMC (4,2%). (SBEM - 

2011). 

A (SBEM - 2011) aponta que exercícios físicos de atividades moderadas, de fácil 

aplicação, produzem em curto prazo melhora significativa nos parâmetros hemodinâmicos, 

antropométricos e metabólicos.  

 

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos com nossa pesquisa, que o exercício físico resistido em aparelhos de uma 

academia adaptada para deficientes realizado na APAE -Bauru, apresentou grandes benefícios 

para a saúde dos pacientes quando observados a evolução dos indicadores metabólicos e de 

composição corporal avaliados. Apesar do grupo todo demonstrar evolução na avaliação dos 

níveis de HGT, Triglicérides e IMC, não apresentaram um perfil de variação uniforme quando 

comparados os ganhos por indicador, já que cada grupo de sujeitos apresentou benefício mais 

considerável em um determinado indicador metabólico ou antropométrico, e nem sempre em 

todos os itens avaliados. Acreditamos que o fator determinante para esta heterogeneidade de 

resultados foi o fato de a amostra haver constituindo-se de um grupo reduzido de sujeitos, mas 

principalmente por apresentarem diferentes tipos de deficiência. Todos os sujeitos também 

apresentaram melhora na motivação e diminuição do absenteísmo como evidência da maior 

aderência ao projeto.  Acreditamos que esta pesquisa possa ser aperfeiçoada avaliando-se 

quantidades maiores de sujeitos e formando grupos com um perfil de deficiência em comum.  
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RESUMO 

O teleatendimento proporciona a continuidade da prestação de serviços de assistência social em 
habilitação e reabilitação neste período de distanciamento social, em 2020, devido a pandemia 
do COVID-19. A equipe multiprofissional de reabilitação e habilitação da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais – APAE de Capivari, adotou a teleconsulta como forma de manter 
as atividades com seus usuários, para a continuidade dos processos terapêuticos. Os maiores 
desafios são a falta dos recursos tecnológicos necessários (como dispositivos eletrônicos e 
acesso à internet) por parte das famílias assistidas, e também a falta disponibilidade de alguns 
familiares ou responsáveis em estarem presentes para a realização das atividades. Neste relato 
de experiência, o teleatendimento mostrou-se eficaz, uma vez proporcionou a continuidade dos 
atendimentos e orientações, como também a manutenção do vínculo entre a equipe 
multiprofissional e os usuários. 

Palavras-chave:  Fonoaudiologia. Fisioterapia. Terapia Ocupacional. Equipe 

Multiprofissional. Teleatendimento. 

1-INTRODUÇÃO 

Os teleatendimentos foram autorizados pelos conselhos profissionais de fonoaudiologia, 

fisioterapia e terapia ocupacional devido a pandemia do Coronavírus 2019 (COVID-19) em 

março de 2020. Segundo o ministério da saúde no Boletim Epidemiológico lançado dia 6 de 
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abril de 2020, o distanciamento social é uma das formas mais eficazes de conter o avanço do 

contágio do novo vírus, e devido ao fechamento ou redução dos serviços considerados não 

essenciais, muitas clinicas e instituições prestadoras de cuidado à saúde tiveram que suspender 

seu atendimento ao público por tempo indeterminado. Sendo assim, a telessaúde foi uma 

ferramenta essencial para a não interrupção da prestação de saúde mesmo à distância. 

O autor Phinney D, et al (2020) descreve a teleconsulta como a prestação de serviços de 

saúde remota, através de ferramentas de telecomunicação tais como: videoconferência, e-mail, 

mensagens e aplicativos para dispositivos móveis, com ou sem conexão de vídeo.  

 

2-METODOLOGIA 

A equipe multidisciplinar do setor de assistência social em habilitação e reabilitação da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Capivari, no estado de São Paulo, 

é composta por 1 assistente social, 3 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogas, 2 terapeutas 

ocupacionais, 1 nutricionista e 1 psicóloga.  

Entre os usuários atendidos pela unidade, estão alunos que frequentam a escola da 

APAE, oficina, grupos de convivência e grupos de socialização, portanto, foi um desafio para 

os profissionais da equipe multidisciplinar transpor a barreira física imposta pelo 

distanciamento social, e atingir os 179 usuários da unidade. 

No mês de abril de 2020, a equipe realizou ligações para as famílias dos usuários que teriam os 

atendimentos presenciais suspensos devido a pandemia do novo COVID-19, ou seja, os 

usuários que não se enquadravam no critério de atendimento emergenciais (os quais teriam 

prejuízos no quadro clínico se houvesse a interrupção da reabilitação).  As famílias foram então 

orientadas sobre como seriam os atendimentos remotos.  

A partir do mês de maio iniciaram-se as elaborações de vídeos informativos com 

orientações específicas de cada área de atuação e demonstrações de atividades, que são enviados 

aos familiares dos usuários, semanalmente, através de serviços de comunicação seguros.  

A prestação de telessaúde assíncrona, como Phinney D, et al (2020)  intitula, ou seja, quando 

há um atraso entre o envio da informação e o recebimento pelo paciente, é uma ferramenta 

importante não apenas para orientar os familiares sobre formas de estimular os usuários em 

casa, acelerando assim o processo terapêutico, mas também para prepara-los para as atividades 

que serão executadas durante os teleatendimentos.  
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Para a confecção dos vídeos informativos e demonstrativos, e a realização das 

teleconsultas, a APAE disponibilizou para os profissionais da equipe multidisciplinar, os 

seguintes instrumentos tecnológicos: 

- 4 aparelhos celulares da marca LG; 

- 2 máquinas fotográficas semiprofissionais marca Nikon; 

- 1 notebook da marca Itautec; 

- 3 computadores desktop; 

 

3-DESENVOLVIMENTO 

Em abril de 2020 os primeiros contatos com os usuários foram realizados por meio de 

chamadas telefônicas, como foi realizado também no relato de experiência de Dimer, NA et al 

(2020), com objetivo de identificar as necessidades de cada indivíduo, realizar orientações 

pontuais e caracterizar se seriam atendidos remotamente ou se enquadravam nos atendimentos 

emergenciais. Nesse momento foram também identificados quais os recursos e disponibilidade 

de cada família para participarem dos teleatendimentos.  

A partir de maio de 2020, iniciaram-se então, as elaborações dos vídeos instrutivos, com 

propostas de atividades para um determinado grupo previamente categorizado por: idade, 

comprometimento físico e intelectual e atendimentos que já eram realizados em formato de 

grupo. As famílias são orientadas a assistir os vídeos antes dos teleatendimentos, seguirem as 

instruções e/ou atividades nele contidas, para então no momento da teleconsulta o profissional 

elucidar possíveis dúvidas relacionadas ao conteúdo do vídeo, como a forma correta de 

execução de um certo exercício, ou o propósito de tal atividade, entre outras.  

Na área da fonoaudiologia são elaborados materiais com atividades para estimulação da 

motricidade orofacial, orientações do desenvolvimento de linguagem, fala e comunicação, 

segundo recomenda também Dimer, NA et al (2020). Na fisioterapia são desenvolvidas 

orientações em relação a postura, exercícios de mobilização, alongamento articular, passivo, 

ativo e ativo-assistido, mudanças e ajustes posturais e orientações acerca de incentivo em 

realizar respostas adaptativas para o desenvolvimento motor, conforme sugerem os estudos de 

Phinney D, et al (2020) e Haulman A et al (2020). Seguindo os exemplos dos autores Worboys 

T et al, 2018 e Langbecker DH et al (2019), na terapia ocupacional, são elaboradas atividades 

utilizando recursos caseiros para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor e sensorial, 

propostas para incentivar o treino de atividades básicas de vida diária (ABVD´s) e estimular a 

autonomia durante as atividades. 
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Anteriormente à pandemia do COVID-19, os atendimentos presenciais eram de 20 

minutos há 1 hora, dessa forma os profissionais tiveram que adequar os teleatendimentos para 

períodos de 30 minutos. Os familiares que, por diversos fatores, não possam realizar as 

teleconsultas, o acompanhamento está sendo feito através de ligação telefônica ou com 

elaboração de cadernos de atividades individuais para os familiares retirarem na APAE.  

Os familiares e cuidadores são orientados a mandar fotos ou vídeos dos mesmos 

realizando as atividades propostas com os usuários, para que fique registrado e assim também 

monitorar o desempenho dos mesmos durante a execução dessas atividades. Foi possível 

observar assim, as dificuldades e limites dos pais e/ou cuidadores dos usuários em realizar 

atividades de estimulações em ambiente doméstico, como também foi observado no ensaio de 

Cury CRJ (2020). 

 

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, a telemedicina é definida pela 

prestação de serviços de saúde utilizando tecnologias de informação e comunicação para 

substituir o contato direto com usuários em fase de prevenção, diagnóstico ou tratamentos, 

como cita Catalani B et al (2016). Segundo essa experiência vivenciada na Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais – APAE de Capivari, São Paulo, pôde-se perceber que os 

teleatendimentos  minimizam os efeitos negativos da interrupção dos atendimentos presenciais 

de habilitação e reabilitação causados pela necessidade de distanciamento social, advindo da 

pandemia do COVID-19 no ano de 2020, permitindo dentro das circunstancias, a continuidade 

da interação social entre usuários, familiares e terapeutas, mantendo assim, o vínculo entre as 

partes.  

O estudo de Jansen-Kosterink S et al (2019) cita que mesmo sendo uma ferramenta 

eficaz, a telemedicina ainda é novidade para muitas pessoas, principalmente para a população 

de zonas rurais (como é o caso da APAE de Capivari), o que torna um desafio para os 

profissionais de saúde atingir todos os usuários que necessitam de atendimento.  

A maior dificuldade encontrada pela equipe multiprofissional da APAE de Capivari, 

São Paulo, está sendo encontrar meios para manter a assistência social em habilitação e 

reabilitação para o maior número de usuários possíveis, pois muitas famílias não têm condições 

de acompanhar os usuários nos teleatendimentos ou não possuem instrumentos tecnológicos 

necessários como telefone celular e/ou computadores com acesso a internet em suas residências.  
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Contudo, pode-se dizer que a experiência tem demonstrado resultados positivos, uma 

vez que muitos usuários estão apresentando melhoras em seus quadros clínicos, conforme 

observa-se pelos vídeos e fotos que enviam para os profissionais, e conforme já dito antes, o 

vínculo entre usuário, famílias e terapeutas está sendo mantido, abrindo novas possibilidades 

para o uso da tecnologia a favor da prestação de serviços de assistência social em habilitação e 

reabilitação.  
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RESUMO 

Este trabalho aborda a relação entre Estado e organizações da sociedade civil (OSCIP) no 
atendimento a pessoas com deficiência, assistida pelo serviço social. Diante deste contexto será 
apresentado um breve contexto sobre as organizações sociedade civil e o desempenho exercido 
pelo profissional de serviço social amparado pelo código de ética versado no projeto ético- 
político e teórico- metodológico, fornecendo orientação social e encaminhamentos para a 
população usuária. Com o objetivo de apresentar as organizações do terceiro setor especializada 
em pessoas com deficiência, o trabalho é versado na seguinte problemática de aparatos para a 
população que é assistida nessas organizações e como o assistente social atua. Este trabalho 
justifica-se pela importância do terceiro setor na comunidade e principalmente a população que 
participa entre eles usuários de várias deficiências, pais, voluntários, profissionais 
especializados como (pedagogos, professores, assistentes sociais, psicólogos, educadores e etc.) 
porém dá-se ênfase na atividade do serviço social. A metodologia apresentada ocorre através 
de um estudo exploratório ainda em andamento, buscando caracterizar o objeto do estudo que 
são as organizações da sociedade civil especializadas no atendimento a pessoas com 
deficiência, o levantamento bibliográfico dispõe de recursos que são contidos em livros, 
periódicos, trabalhos de conclusão de curso. Conclui-se que este setor na sociedade é de 
muitíssima importância, pois visa acolher e incluir socialmente as pessoas com deficiências, 
criando uma comunidade entre pais, profissionais e a população. Contudo fica evidente e 
explicito que o Estado não interfere e também não ajuda, mas a questão da solidariedade das 
demais camadas da sociedade entende e colabora.     
  
Palavras-chave: Organizações da sociedade civil. Pessoa com deficiência. Serviço Social.   
 
 

1-INTRODUÇÃO 

As organizações da sociedade civil são instituições que surgiram com o intuito de 

desempenhar atividades para a população, voltada para as questões sociais, são agentes de 

transformação social e cultural, logo não possuem fins lucrativos, portanto o patrimônio é da 

população e sua lucratividade é revertida em atividades sociais.  

O trabalho levanta o seguinte problema: Como as organizações fornecem aparatos para 

a população com deficiência física? Como o serviço social atua nessas organizações? Este 

questionamento explana a relação do Estado com o terceiro setor, pois, quando o Estado não 

assisti sua população vulnerável, com diretrizes e estruturas, para a interação e comportamento 
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humano, caracterizadas pelas práticas das relações sociais, o terceiro setor vem a contribuir para 

a acessibilidade e defesa dos direitos. 

Portanto objetiva-se, apresentar as organizações sociais especializadas em pessoas com 

deficiência e junto a elas o trabalho do assistente social, com isso, justifica-se a importância do 

terceiro setor junto as camadas fragilizadas da sociedade e em especial as pessoas com 

deficiências.  

 

2-DESENVOLVIMENTO 

No Brasil, as Organizações lograram existência junto ao projeto de Administração 

Pública no período de 1995 a 2003, permiti estar presente nas atividades não exclusivas, 

caracteriza em elementos estatais e privados que estariam em busca pelo interesse público.   

As Organizações Sociais são um modelo de organização pública não – estatal de 

entidade privada que recebe donativos sem fins lucrativos, de interesse público, constitui um 

modelo de parceria entre o Estado e a sociedade. O surgimento das organizações é a partir de 

uma qualificação jurídica concedida pelo Estado, atuando no terceiro setor, via contrato de 

gestão, que fixa meta e contratos, podendo receber benefícios do Poder Público, como dotações, 

orçamentárias, isenções fiscais etc. 
A categoria sociedade civil foi comumente empregada no contexto brasileiro a partir 
do final da década de 1970, para expressar a reativação do movimento sindical e dos 
“novos movimentos sociais”, que passaram a dinamizar processos de mobilização de 
defesa, conquista e ampliação de direitos civis, políticos, sociais e trabalhistas 
(DURIGUETTO, 2005, p. 88) 
 

As entidades especializadas em pessoas com deficiência, se constitui de atividades 

relacionada a educação e reabilitação, com profissionais especializados para tais atividades, 

voluntários e etc., tem o atendimento voltado para deficiências variadas como física, mental e 

múltipla.  

Uma das instituições mais famosas do país é APAES (Associação Pais e Amigos dos 

Excepcionais), em termos de articulação em rede, trabalho voluntário, contando também com 

a federação, movimento social e pesquisa, agrega aparatos para uma sociedade mais inclusiva 

e acolhedora, somado a equipe multidisciplinar para auxiliar no desenvolvimento da 

organização. 

E com isso, abre espaço e oportunidade para as pessoas com deficiência, traz consigo a 

valorização da diversidade, a multiplicidade à participação social, à igualdade de oportunidades 

à acessibilidade. 
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Importante lembrar, que a atividade que cabe ao assistente social, nesta área de trabalho 

é pautada na instrumentalidade e nas necessidades em questão, sempre voltada para as 

dimensões do acúmulo teórico- metodológico, ético-político.   

A metodologia alçada neste trabalho fora realizada com um levantamento bibliográfico, 

onde possibilitou mergulhar no mundo literário na busca de informações através de livros, 

revistas, periódico como também no mundo virtual nos sites oficiais, ou seja, uma pesquisa 

bibliográfica. 

Ratifica (MEDEIROS, 2014, p.39), ‘‘a pesquisa bibliográfica é passo decisivo em 

qualquer pesquisa científica, uma vez que elimina a possibilidade de se trabalhar em vão, de se 

desprender tempo com o que já foi solucionado”. 

 
3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi apresentado as definições de organizações da sociedade civil, a 

relação do Estado para com o terceiro setor, o atendimento destas organizações especializadas 

a pessoa com deficiência em especial a APAES e a atividade do assistente social dentro das 

organizações atuando para o acesso e conhecimento dos direitos e benefícios das pessoas com 

deficiência. 

Vale ressaltar a importância de cada instituição e profissional na vida das pessoas com 

deficiência, cada profissional tem um papel a cumprir, as atividades são essenciais para o 

desenvolvimento da pessoa assistida, assim como as OSC´s, tem como proposito a 

transformação dos profissionais, dos assistidos e da população que contribui e participa.  
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RESUMO 

Muito pouco se sabe sobre o terceiro setor brasileiro, haja vista o pouco interesse por esse 
segmento, sempre visto como o setor que não visa o lucro, e por isso, desacreditado. Somente 
em 2004 o mesmo foi incluído em um censo, mostrando assim sua importância social e 
econômica. A pesquisa apontou que entre 1996 e 2002 o número de associações sem finalidade 
lucrativa cresceu 157%, e o número de pessoas ocupadas passou de 1 milhão para 1,5 milhões, 
ou seja, em sete anos, um crescimento de 50%. Levando em consideração uma perspectiva de 
crescimento devido à instabilidade econômica, social e política, surge a necessidade dessas 
instituições buscarem formas criativas de comunicar seus serviços, bem como os seus impactos 
sociais, haja vista que a disputa pela atenção dos possíveis doadores e parceiros tenderá a 
crescer paralelamente. O buzz marketing surge como uma importante ferramenta neste 
contexto, pois trata-se de uma técnica que busca a divulgação de uma causa, por meio da criação 
de conversas iniciadas por evangelistas, o tradicional, porém repaginado, boca a boca. A 
técnica, desenvolvida para ser aplicada em organizações com finalidade lucrativa e para a venda 
de produtos, foi neste artigo estudada para a aplicabilidade em organizações, que tenham, de 
fato, uma causa a ser defendida. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, notou-se que o buzz 
marketing é uma opção relevante para as organizações propagarem seus ideais sociais, atraindo 
recursos para a manutenção e ampliação dos serviços.  

Palavras-chave:  Comunicação. Instituições sociais. Causa social  
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 1-INTRODUÇÃO  

 O presente artigo está subdividido em duas partes: na primeira aborda-se a parte 

histórica do terceiro setor no Brasil, bem como o seu surgimento, na segunda parte é 

apresentado os motivos que levam as pessoas a fazerem a doação - financeira ou de mão de 

obra -  e como aplicar o buzz marketing como estratégia para  ganhar visibilidade, confiança e 

credibilidade da sociedade, bem como da iniciativa privada,  sendo esta última uma grande 

interessada, haja vista que a empresa que possui responsabilidade social conquistará 

engajamento, posicionamento e o fortalecimento de sua marca perante seus consumidores, 

trata-se de um diferencial competitivo.   

 O terceiro setor, precisa de recursos financeiros e humanos para manterem em 

funcionamento seus projetos sociais, que na maioria das vezes, atendem uma parcela carente 

da população, ofertando um serviço de interesse público nas áreas da educação, assistência 

social e saúde, geralmente não disponibilizado pelo Governo. Aborda-se neste artigo o buzz 

marketing, técnica que visa criar de forma profissional o que se conhece como boca a boca,  já 

utilizado pelo segundo setor e que pode contribuir para o engajamento e afinidade dos públicos 

de interesse dessas organizações.  

 Dentre desses públicos, pode-se citar o segundo setor. Trata-se do mercado, composto 

por empresas da iniciativa privada que podem tornarem-se empresas parceiras. Além das 

pessoas físicas propriamente ditas, que podem ser doadoras ou voluntárias, oferecendo para a 

instituição seu trabalho, consultoria, ou até mesmo valores financeiros de forma regular.     

  Para obter os resultados e respostas apresentados neste trabalho, foi utilizado o método 

de pesquisa exploratória, por meio de levantamento bibliográfico. Todo a pesquisa foi 

fundamentada utilizando-se literatura escrita por teóricos do cenário que envolve o marketing, 

o marketing digital e o terceiro setor brasileiro. Dentre eles, Chetochine (2006), Kotler, 

Kartajaya, Setiawan (2017), Scheunemann e Rheinheimer (2013), Manzione (2006), entre 

outros.   

 Assim sendo, o presente artigo foi escrito a partir de conceitos e ideias de outros 

autores, resultando na construção de uma análise científica sobre como a citada ferramenta do 

marketing, utilizada no ambiente digital, pode e deve ser utilizada pelas organizações sociais.  

 

2- DA CARIDADE AO TERCEIRO SETOR  

 O início do terceiro setor - composto por instituições sem finalidade lucrativa - no 

Brasil é contraditório e há poucas evidências sobre como e quando, de fato, ele surgiu. Para 



191 
 

Gerone (2008 apud Scheunemann e Rheinheimer, 2013), o hospital filantrópico, Santa Casa de 

Misericórdia de Santos, fundada por Brás Cubas em 1534, determina o início da atuação do 

segmento no Brasil.    

 Porém, somente com o final da ditadura militar (1964 - 1985), período marcado pela 

opressão e pelo impedimento do exercício pleno da cidadania, que o terceiro setor começa a 

evoluir, graças aos inúmeros movimentos sociais e políticos que surgem no país.  Com a 

chegada desses movimentos sociais, a partir da década de 1980, o Brasil conquistou inúmeros 

direitos sociais, formalizados na Constituição Federal de 1988. Abre-se então espaço para o 

aparecimento das associações civis em diversas áreas, entre elas a assistência social, saúde, 

educação, políticas urbanas e meio ambiente. Scheunemann e Rheinheimer destacam alguns 

dos principais movimentos, fatos relevantes para o surgimento do terceiro setor: 

 

                                             O envolvimento popular e de organizações da sociedade civil continuou durante a 
década de 1990. Houve uma série de acontecimentos que marcaram o posicionamento 
da sociedade com relação a questões importantes. Entre tais acontecimentos, 
destacam-se o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, 
motivado por um movimento nacional pela ética na política; a Conferência 
Internacional ECO/92, que aconteceu no Rio de Janeiro - evento no qual se discutiram 
questões ambientais mundiais; e a campanha Ação da Cidadania contra a Fome, a 
Miséria e pela Vida, organizada pelo sociólogo Hebert de Souza, o Betinho, depois da 
reforma do Estado brasileiro executada pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso 
(FHC) (SCHEUNEMANN; RHEINHEIMER, 2013, p. 15).  

   

  De acordo com os autores acima, algumas iniciativas sociais nasceram e não foram 

sucumbidas aos governos autoritários como, por exemplo, as Associações dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE), que nasceu em 1954, no Rio de Janeiro. A rede surgiu por iniciativa 

de uma mãe, Beatrice Bemis, que na ocasião de sua chegada ao Brasil, não encontrou nenhum 

órgão para atender sua filha com deficiência. A rede ainda hoje, destaca-se por sua grande 

capilaridade, estando presente em mais de dois mil municípios brasileiros, sendo uma 

importante organização de atendimento à pessoa com deficiência.  

 

 3-DO IMPÉRIO AOS DIAS ATUAIS 

 Ainda hoje, existem muitos poucos dados sobre a atuação do terceiro setor no Brasil, 

e os que existem mostram que há bem pouco tempo começou o interesse em investigar a 

importância econômica e social desse segmento. Somente no final de 2004, por meio de uma 

parceria entre governo e sociedade civil -  Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), GIFE e a Associação Brasileira de 
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Organizações Não-Governamentais (Abong) - é que foi realizado o primeiro levantamento 

sobre o terceiro setor, que apontou a relevância do mesmo no cenário social e econômico do 

país.  

 De acordo com a respectiva pesquisa, entre 1996 e 2002, o número de fundações 

privadas e associações sem finalidade lucrativa cresceu 157%, passando de 105 mil para 276 

mil. Considerando o mesmo período, a pesquisa mostrou que o total de pessoas ocupadas passou 

de 1 milhão para 1,5 milhões de trabalhadores, o que equivale a um aumento de 50%.     

 Com um crescimento impressionante, ainda assim, os resultados apresentados pelo 

IBGE são inferiores a um estudo do Programa de Voluntários das Nações Unidas (UNV) em 

parceria com o Centro de Estudos da Sociedade Civil da Universidade de Jonhs Hopkins. O 

levantamento apontou que o terceiro setor representa 5% do PIB brasileiro.  

 Com todos esses números - que tendem a crescer ainda mais à medida que aumenta a 

incerteza econômica, política e social no Brasil e no mundo - o terceiro setor passa a adquirir 

mais relevância social e econômica. E assim como o segundo setor precisou se adaptar à era 

digital e as novas formas de fazer comunicação, as organizações sociais também precisam 

aprimorar sua gestão e adequar sua comunicação a evolução ocorrida nos últimos anos.   

  

 4-TECNOLOGIA A SERVIÇO DO SOCIAL 

 O mundo evoluiu e as instituições do terceiro setor para se manterem ativas devem 

utilizar ferramentas e técnicas trazidas pelas novas tecnologias para engajar seus públicos - 

pessoas físicas e jurídicas - para que estes se tornem fiéis à marca, neste caso, fiéis a causa. 

Surge nesse contexto, o marketing social, que diferente do marketing tradicional que almeja a 

venda de um produto, busca a disseminação de uma causa com vistas a mobilizar recursos para 

a instituição. Scheunemann e Rheinheimer explicam marketing social como a disseminação de 

causas e ideias.  

 
Sendo assim, marketing social não é venda de um produto ou imagem, mas a busca pela 
disseminação de ideias, causas ou comportamentos, utilizando, para tanto, as ferramentas de 
marketing que nos permitirão atingir as inovações sociais. (SCHEUNEMANN; 
RHEINHEIMER, 2013, p. 118) 

  

 O primeiro passo para as organizações trabalharem o marketing social é conhecendo 

o cenário em que vivem, detectando suas forças e fraquezas, oportunidade e ameaças (Análise 

SWOT), permitindo assim, estabelecer prioridades, detectar novas possibilidades, problemas 

ou riscos, no ambiente interno e externo.  
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  Alguns aspectos são comuns a todas as organizações e devem ser consideradas nos 

seus planejamentos digitais. Manzione (2006) aponta que a organização Vaga-lumes do Luar,  

fruto de seu estudo, possui:  pontos fortes - boa vontade do voluntariado, energia dos 

fundadores, capacidade de adaptação, facilidade de operação, capacidade de aglutinação e 

capacidade de comunicação interna; pontos fracos - turn over dos voluntários, ausência de 

recursos/expedientes de captação de recursos, ausência de sede; oportunidades - aumento da 

consciência da população  em relação às causas sociais, aumento da busca pelos jovens por 

trabalhos como voluntários em causas sociais, tendência das empresas a investirem em 

trabalhos sociais ou em investimentos na área social.  

É válido, ainda, acrescentar como ponto forte das organizações, o interesse de empresas 

associarem suas marcas a uma causa social, tendo em vista que os consumidores estão cada vez 

mais exigentes com o impacto das mesmas e suas contrapartidas para a sociedade, conforme 

explica Manzione. “ A responsabilidade social é, portanto, um diferencial competitivo para as 

empresas, de forma que, com essa postura agregam valor à marca. Surge, assim, o conceito de 

“empresa cidadã”, que busca o retorno a fatores como moral e ética.” (MANZIONE, 2006, 

p.41)  

Já as ameaças, complementando a Análise Swot, que afetam a organização, devem ser 

pensadas e estudadas pela equipe, levando em consideração a região de atuação da organização 

e o fator econômico da mesma, a relação com os poderes públicos e privados, o impacto dos 

seus serviços para a comunidade local e ou regional, entre outros.  

  

5-BUZZ MARKETING: UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA QUEM 

DEFENDE UMA CAUSA 

 Com a era digital e com o consequente advento da comunicação, algumas técnicas de 

marketing foram aprimoradas e transformadas para a internet, dentre elas, o buzz marketing, 

que é que a fabricação de rumores, dos comentários boca a boca. Neste artigo vamos abordar o 

tema sobre o prisma do marketing de permissão, haja vista que o buzz marketing pode ser 

trabalhado também utilizando o marketing de interrupção (prática que visa bombardear o 

público com uma grande quantidade de publicidade e informação até que o mesmo sucumba a 

oferta imposta).  

De acordo com Rosen (apud CHETOCHINE, 2006), fazer buzz marketing por meio de 

uma estratégia de permissão é conseguir fazer com que o público crie e espalhe algo, como se 
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fosse um zumbido (buzz), a exemplo das abelhas que voam de flor em flor. Somos naturalmente 

programados para falar, não há razão para não propagarmos o que nos entusiasma.  

O buzz marketing busca, ainda, criar clientes evangelistas, que é aquela pessoa que irá 

propagar a causa, o projeto social, o bem que a instituição proporciona a uma determinada 

quantidade de pessoa. O voluntário evangelista promoverá “o boca a boca” porque ele acredita, 

de fato, na instituição. 

 

                                             Essa pessoa se comunica pela boca a boca, mas sua mensagem não morre no boca a 
boca clássico, após o terceiro ou quarto contato. Ela continua a evangelizar, isto é, a 
transmitir sua fé em alguma coisa, já que sua única alegria é comunicar a todos que 
ela ama ou cruzem o seu caminho aquilo que considera ser bom tanto para ela como 
para os outros (CHETOCHINE, 2006, p.8). 

 

Porém, um passo importante para a campanha de buzz marketing é transformar a pessoa 

comum em um evangelista. Em primeiro lugar, para que ele se torne evangelista, ele terá que 

ter uma causa para defender, o que, de fato, é mais fácil para organizações que promovem um 

serviço benéfico à comunidade do que para empresas que querem apenas vender um produto e 

lucrar com ele. Chetochine (2006) explica esse fato como uma dificuldade para as empresas, o 

que podemos entender como um benefício para as organizações. 
 

 Ainda que possamos admitir que em termos de religião e de política, ou no universo 
das ações beneficentes, seja possível haver causas suficientementes fortes para fazer 
surgir da noite para o dia, uma geração espontânea de evangelistas voluntários, não 
vemos, de imediato, como tal princípio poderia ser aplicado a produtos e serviços 
(CHETOCHINE, 2006, p. 12).  

 

 A propaganda vista há alguns anos, praticada pela grande maioria das empresas, onde 

elas simplesmente anunciavam massivamente o lançamento de um novo produto e os seus 

grandes benefícios, levando o consumidor a acreditar naquela verdade imposta, acabou. Hoje, 

as pessoas tendem a acreditar mais em pessoas do seu círculo social ou não, do que em anúncios 

feitos para convencê-las. Kotler, Kartajaya e Setiawan destacam esse fato, devido, em parte, as 

mídias sociais e a internet.  

  

Dada a conectividade em que vivemos atualmente, o peso da conformidade social está 
aumentando de forma generalizada. Os consumidores se importam cada vez mais com 
as opiniões dos outros. Eles também compartilham suas opiniões e compilam enormes 
acervos de avaliações. Juntos, pintam o próprio quadro de empresas e marcas, que 
muitas vezes é bem diferente da imagem que as empresas e marcas pretendem 
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projetar. A internet, sobretudo a mídia social, facilitou essa grande mudança 
fornecendo as plataformas e as ferramentas (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 
2017 p.28). 

 Além da causa, o buzz marketing ainda precisa de mais alguns outros fatores para 

desempenhar, de fato, o seu papel: uma ideia-vírus, um gancho para os evangelistas e fatores 

de fixação. Para melhor entendimento, segue abaixo uma tabela com exemplo fictício. 

 

Tabela 1 - Campanha de buzz marketing de uma instituição que atende pessoas com deficiência  

Causa Ideia-vírus Ganchos  Fatores de fixação  

Defender os direitos das 

pessoas com 

deficiência intelectual 

e/ou física, entre eles, o 

acesso a: espaços 

públicos e privados, a 

educação, saúde e ao 

mercado de trabalho. 

 

A ideia de que qualquer 

um pode ser um 

defensor dessas pessoas 

e colaborar para que 

elas tenham seus 

direitos garantidos, 

sendo um apoiador da 

instituição em questão.  

A sensação do fazer 

parte de algo bom, a 

partir de um problema 

social atual.  

Com quantas pessoas 

com deficiência você 

estudou? Eles tinham 

cuidadores? 

Quantas vezes você 

presenciou uma pessoa 

cega na fila do cinema? 

Quantas exposições 

que você frequentou 

tinham descrições em 

braile? 

Quantos prédios 

públicos na sua cidade 

tem elevadores ou 

rampas para 

cadeirantes? 

Você já trabalhou com 

quantas pessoas com 

deficiência? 

Campanha “E se fosse 

você? ”  

 

A campanha será 

direcionada para as 

mídias sociais da 

instituição, mostrando 

pequenos vídeos de 

pessoas sem 

deficiência: 

*Utilizando uma 

cadeira de cadeira de 

rodas em espaços 

públicos 

*Andando de olhos 

vendados em uma rua 

movimentada 

 

   

 

Considerando as informações da Tabela 1, espera-se que as ações irão gerar um boca a 

boca nas ruas, durante as gravações dos vídeos, nas próprias mídias sociais após a publicação 

dos mesmos, gerando a empatia de quem não possui deficiência, mas se colocou no lugar do 

outro. Os ganchos darão espaço para que os conteúdos sejam compartilhados e propagados por 
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mais pessoas, ampliando-se a rede de evangelistas e a disseminação da causa, fazendo com que 

a instituição, atraia novas parcerias e/ou doadores, mobilizando assim recursos para suas 

entidades.     

Vale destacar que a técnica de buzz marketing pode fazer uma causa se propagar em 

vários meios, como: comunidades de objeto (o lugar onde o evangelista realiza uma atividade), 

comunidades formais (associações já estabelecidas como Rotary e Lins’s Club), comunidades 

de circunstância (quando mães se encontram na saída da escola) e comunidades on-line (pessoas 

que se encontram em uma web site), conforme descreve Chetochine (2006).   

 O buzz marketing iniciará conversas interessantes a partir dos serviços que oferecem, 

para um público cada vez mais exigente, bem informado e preocupado, de fato, com as questões 

sociais. Textos, infográficos, animações, vídeos são algumas das maneiras de impactar esse 

público, teoria essa confirmada na obra Marketing 4.0: do tradicional ao digital.  

 

Um estudo de 2015 do Google que abrangeu milhares de anúncios true view do 
youtube revelou os atributos dos vídeos que os espectadores não pulam: eles contem 
histórias, rostos humanos e algum tipo de animação” (KOTLER; KARTAJAYA; 
SETIAWAN, 2017 p.150).  

  

 Com isso, as instituições ainda são reconhecidas por sua transparência, pois mostram 

o tipo e a qualidade do serviço que prestam, justificando assim a aplicação dos recursos que são 

recebidos pela instituição, sejam elas frutos de doações de pessoas físicas, jurídicas ou do 

próprio governo, oriundos dos impostos pagos pelos cidadãos.   

 

6-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As organizações sociais que compõem o terceiro setor brasileiro precisam, de fato, 

aderir às novas técnicas de marketing e comunicação propostas pela nova era digital. O buzz 

marketing surge como uma alternativa para essas instituições propagarem suas causas sociais 

utilizando o boca a boca, principalmente no ambiente virtual.  Por meio dos evangelistas, que 

irão repercutir a causa em seus círculos sociais, criará-se, consequentemente, uma grande rede, 

possibilitando a organização chegar ao conhecimento do maior número de pessoas, atraindo e 

engajando cada vez mais apoiadores para a causa, mais recursos para a manutenção e 

continuidade dos serviços ou até mesmo a ampliação do mesmo. 

 Conforme apresentado nesse artigo, o terceiro setor brasileiro tende a crescer e com 

isso, a concorrência pela atenção do público interessado em investir seus recursos e/ou tempo 
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em determinada instituição também aumentará. Nesse contexto, o buzz marketing destaca-se 

como uma técnica relevante para proporcionar visibilidade para a instituição.  Ao adotar o buzz 

marketing, a organização social fará com que seus grandes apoiadores, os evangelistas, façam 

o marketing em prol da instituição.  

 

REFERÊNCIAS  

CHETOCHINE Georges. Buzz Marketing: sua marca na boca do cliente: São Paulo : 
Financial Times – Prentice Hall, 2006. 

KOTLER, Philip; KARTAJAYA Hermawan; SEIAWAN Iwan. Marketing 4.0: do tradicional 
ao digital. Rio de Janeiro: Sextante, 2017. 

MANZIONE Sydney. Marketing para o terceiro setor: Guia Prático para Implantação de 
Marketing em Organizações Filantrópicas: São Paulo: Novatec Editora, 2006. 

SCHEVNEMANN, Arno Vorpagel. Administração do Terceiro Setor: Curitiba : 
Intersaberes, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	Intersetorialidade: saberes e práticas sobre a questão da pessoa com deficiência.
	Empregabilidade, política de trabalho para pessoa com deficiência
	Habilitação e Reabilitação da Pessoa com deficiência na área da saúde
	Práticas de Gestão nas Organizações da Sociedade Civil
	Intersetorialidade: saberes e práticas sobre a questão da pessoa com deficiência.
	Empregabilidade, política de trabalho para pessoa com deficiência
	Habilitação e Reabilitação da Pessoa com deficiência na área da saúde
	Práticas de Gestão nas Organizações da Sociedade Civil
	Comissão Científica
	Aline Papin Roedas da Silva – Pref. Municipal Bauru
	Série: Saberes e práticas sobre a questão da pessoa com deficiência:
	conhecer para transformar     1
	Ficha catalográfica
	irineumiracatu@yahoo.com.br

	1-INTRODUÇÃO
	REFERÊNCIAS
	Com base nas informações obtidas, instrumentos utilizados e história de vida é possível verificar que A. apresenta características compatíveis com o diagnóstico de deficiência intelectual moderada, portanto, é elegível para acompanhamento em Reabilita...

	WECHSLER, D. WISC-III: Escala de Inteligência Wechsler para Crianças - Manual. 3. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002
	DSM-V: Manual Diagnósico e Estatístico de Transtornos Mentais - American Psychiatric Association (APA) – Artmed (2013).
	GAIATO, Mayara. S.O.S autismo: guia como entender o Transtorno do Espectro Autista. 2. ed. São Paulo: Nversos, 2018.
	GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
	KLEINMAN, Paul. Tudo o que você precisa saber sobre psicologia: um livro prático sobre o estudo da mente humana. 11. ed. São Paulo: Gente, 2015.
	LAMPREIA, Carolina. A perspectiva desenvolvimentista para a intervenção precoce no autismo. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 24, n. 1, jan./mar. 2007.Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2007000100012&script=sci_abstract&tln...
	MALHEIROS, Glícia Campanharo et al. Benefícios da intervenção precoce na criança autista. Revista científica da FMC, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 36-44, jul. 2017. Disponível em: http://www.fmc.br/ojs/index.php/RCFMC/article/view/121. Acesso em: 20...
	MOURA, Viviane L.C.; et al. Atendimento à criança. In: CAMARGOS JR., Walter (Org.) Intervenção precoce no autismo: guia multidisciplinar: de 0 a 4 anos. Belo Horizonte: Artesã, 2017. p. 45-61.
	ROGERS, Sally; DAWSON, Geraldine. Intervenção precoce em crianças com autismo: Modelo Denver para a promoção da linguagem, da aprendizagem e da socialização. Lisboa: Lidel, 2014.
	SANTOS, Cristiane Pereira dos. et al. O método Padovan de reorganização neurofuncional sob a ótica da fenomenologia da trimembração pela medicina antroposófica. Arte Médica Ampliada, São Paulo, v. 37, n. 4, p. 115-117, out./dez. 2017.
	SILVA, Otílio Paulo Neto. et al. G-TEA:uma ferramenta no auxílio da aprendizagem de crianças com Transtorno do Espectro Autista, baseada na metodologia ABA. In: Simpósio brasileiro de entretenimento digital - sbgames, 12., 2013, São Paulo. Anais do SB...
	SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento Científico de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento. Manual de orientação. Brasil: SBP, 2019. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Ped._Desenvolvimento_-_21775b-MO_-_Transt...
	SOUSA, Camila Bolivar Vieira. Abordagem pragmática para estimulação da comunicação em crianças no espectro autismo: uma proposta de intervenção parental. 2018. 119 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina da Universidade de São Pa...
	TEMPLE, Grandin; PANEK, Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2017.
	WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo. São Paulo: M. Books do Brasil, 2015.
	1-INTRODUÇÃO
	2-DESENVOLVIMENTO
	3-CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	WARDLAW, J.M.; MURRAY, V.; BERGE, E.; ZOPPO G.J. Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 29 July 2014
	Intersetorialidade 1 - Modificação.pdf
	Intersetorialidade: saberes e práticas sobre a questão da pessoa com deficiência.
	Empregabilidade, política de trabalho para pessoa com deficiência
	Habilitação e Reabilitação da Pessoa com deficiência na área da saúde
	Práticas de Gestão nas Organizações da Sociedade Civil
	Comissão Científica
	Aline Papin Roedas da Silva – Pref. Municipal Bauru
	Série: Saberes e práticas sobre a questão da pessoa com deficiência:
	conhecer para transformar     1




