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PREFÁCIO 

 

 

 

Primeiramente, é uma honra para mim escrever este prefácio, pois tenho 

muito orgulho em compor o quadro de servidores públicos municipais bauruenses. 

A gestão pública contemporânea está repleta de desafios, destacando-se a 

adaptação às mudanças trazidas pelo mundo atual, a realização ágil de procedimentos e 

processos, a oferta contínua de serviços e que atinjam as expectativas da sociedade, mas 

sem nenhuma dúvida a maior delas está associada a motivação do capital humano, pois 

são esses os responsáveis pelo sucesso da organização pública. 

A motivação do servidor público, de acordo com alguns estudiosos está 

atrelada a distintos fatores, tais como a realização profissional, a concessão de 

responsabilidades, na liberdade para tomadas de decisões, no reconhecimento, nas 

oportunidades de crescimento profissional, nas ofertas de meios de obtenção de novos 

conhecimentos, dentre outros.  Por tanto, cabe a organização pública desenvolver 

mecanismos que gere o desenvolvimento, valorização e motivação dos seus 

colaboradores. 

Considerando que a motivação dos servidores públicos é condição 

determinante na excelência dos serviços prestados, e prezando pela economicidade dos 

recursos que a cada dia estão mais escassos, tornou-se indispensável a adoção de novas 

estratégias e recursos. 

Diante desta nova realidade, a publicação deste e-book tem como propósito 

colocar a gestão pública no centro da vida dos servidores, sendo ferramenta para a oferta 

de capacitação e desenvolvimento profissional, isso por meio da aprendizagem constante. 

A construção deste material tem importância imensa para a área da gestão 

pública municipal bauruense, pois se trata de proposta ousada, mas repleta de esperança 

no serviço público de maior qualidade e eficácia em prol do servidor e da comunidade. 

O nosso e-book, ferramenta digital, busca trazer conhecimentos diversos, 

como meio de propiciar uma gestão pública voltada para o atendimento de qualidade em 

todas as áreas. 



 

 

Importante dispor que a confecção deste material contou com a participação 

de profissionais com notório saber acadêmico, que corroboram com os concursos 

públicos, por meio da elaboração de materiais diversos, tendo como objetivo principal a 

obtenção de profissionais com perfil adequado para as funções que desempenhará junto 

a prefeitura de Bauru. 

Por fim, considerando que a Secretaria Municipal da Administração atua 

numa visão global, apoiando todas as secretarias, sempre tivemos o desejo de ofertar 

ferramentas para que nossos servidores possam desempenhar suas atividades laborais 

com nível máximo de competência, ofertando sempre serviços de qualidade para a nossa 

população. 

“A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida”.  

Sêneca 

 

 

Donizete do Carmo dos Santos 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

A Escola de Gestão Pública Municipal – EGP –  nasceu e foi se desenvolvendo 

com o sonho de capacitar e proporcionar aperfeiçoamento aos nossos servidores. De que 

forma? De qualquer maneira que fosse embasada por valores e princípios morais sólidos, 

utilizando meios e técnicas diferenciadas para tocar as diferentes formas de 

aprendizagem para nossos servidores. 

Pois quando a situação for boa devemos desfrutá-la, quando a situação for ruim 

devemos transformá-la e quando a situação não puder ser transformada devemos nos 

transformar (Viktor Frankl). 

E agora, conseguimos mais um meio, inovador, desafiador e moderno: e-book. 

E quais sentimentos permeiam esse momento: motivação, alegria e gratidão. 

Motivação para continuarmos desbravando o universo da educação corporativa 

sempre atentos à melhoria contínua de cada servidor. 

Alegria com a conquista, a coragem e a aprendizagem. Sem dúvida nenhuma 

quem aprende se sente feliz e realizado. Afinal a Educação não muda o mundo. A 

educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo (Paulo freire). 

E por fim a gratidão a todos e a cada um envolvido nessa conquista: 

Aos autores que se dispuseram a ceder as informações sistematizadas visto que 

quem não divide conhecimento, não soma sabedoria; 

À querida bibliotecária Maria Helena Souza Ronchesel que nos ajudou a desbravar 

o universo dos e-books; 

À equipe do DRH pela participação direta e indireta sempre tornando possível o 

que aos olhos parece impossível; 

Aos servidores por acreditarem no trabalho oferecido pela EGP e se aventurarem 

nesse mundo maravilhoso da aprendizagem; 

A Deus pela vida e pela alegria de viver e trabalhar.  

Como bem disse Roosevelt:  

“Quem tem um para quê, suporta quase qualquer como. ” 

Sandra Marquezi Pirola Bezerra 

Diretora do Departamento de Recursos Humanos 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O objetivo deste manual reside na possibilidade de fornecer, discutir e trabalhar 

subsídios específicos necessários para a compreensão e exercício da profissão de 

CUIDADOR no meio escolar no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru. 

Por que este manual? Ele surgiu a partir do curso de formação que foi uma das 

etapas do concurso público para o cargo de Agente Educacional – Cuidador de Crianças, 

Jovens, Adultos e Idosos, e cumprindo seu papel na seleção de candidatos, após 

homologação do concurso e vencido os prazos legais, no momento do arquivo de 

materiais percebemos um brilho no escuro, o material valioso que tínhamos em mãos e 

que corria o risco de ser guardado e simplesmente esquecido.  

Valia a pena resgatar este material e deixá-lo como instrumento didático, de 

consulta, um manual para os profissionais que atuam nesta área. Assim foi feito. 

Participaram na confecção deste manual, profissionais especialistas e técnicos nos 

assuntos que envolvem conhecimentos de várias áreas, como Pedagogia, Enfermagem, 

Fisioterapia, Psicologia e Legislação, além da coordenação que organizou tais assuntos. 

Sabe-se que o papel do Cuidador, neste caso no ambiente escolar, é fundamental 

para garantir o direito à educação e aprendizagem, à cidadania, ao aluno que necessita 

de condições especiais. 

Este manual poderá ser utilizado então, por todos os Cuidadores não só que atuam 

como servidores em nosso município, mas todos os demais e também aos que tenham 

interesse nesta área que é tão essencial para a Educação. 
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O Serviço de Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino - 

Bauru 

 

Carla Alves 

Beatriz Alencar Brasil da Rua 

Andréa Grizi Pimentel Valencio 

Eliane Morais de Jesus Mani 

 

 

O Sistema Municipal de Ensino de Bauru, em consonância com a legislação 

nacional sobre a área da Educação Especial, atua na perspectiva da educação inclusiva 

oferecendo serviços especializados no contexto escolar desde o ano de 2005, com o 

intuito de assegurar direitos à educação para toda diversidade de estudantes, com o 

compromisso de promover oportunidades de aprendizagem e integração social, de modo 

justo e equitativo.  

Desta feita, considerando o processo evolutivo da inclusão escolar e do 

atendimento aos estudantes da educação especial, a saber, aqueles que apresentam 

condição de deficiência, Transtorno do Espectro Autista e Altas 

Habilidades/Superdotação, o Sistema Municipal de Ensino de Bauru através da Divisão 

de Educação Especial oferece o Atendimento Educacional Especializado - AEE ofertando 

respostas pedagógicas complementares e/ou suplementares para os estudantes Públicos 

da Educação Especial (PEE), bem como suporte pedagógico especializado, na forma 

colaborativa, aos professores das classes comuns, das quais esses estudantes 

encontram-se matriculados. 

Sendo assim, os serviços da Educação Especial da Secretaria Municipal da 

Educação de Bauru/SP atuam em prol da garantia de direitos educacionais dos 

estudantes Público da Educação Especial (PEE), matriculados no Sistema Municipal de 

Ensino, perpassando todas as etapas e modalidades de ensino, desde a Educação 

Infantil, Ensino Fundamental - 1º ao 9º, até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

 

[...] Art. 27 a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda 
a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características 
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interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015, documento não 
paginado). 

 
 

Atualmente, estão presentes nas Unidades Escolares, de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, professores especializados e Agentes 

Educacionais - Cuidadores de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, para garantir o 

processo educacional inclusivo. O serviço de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) ocorre nos espaços das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e na forma de 

Itinerância, conforme especificidade da etapa e nível de ensino, ou ainda, determinado 

pela intensidade de apoio requerida pelo estudante. Estes serviços são organizados e 

orientados pela Divisão de Educação Especial do Sistema Municipal de Ensino de Bauru. 

Cumpre mencionar que as práticas adotadas nos serviços de Educação Especial, 

para o estudante Público da Educação Especial (PEE), são ações pedagógicas 

especializadas que visam à acessibilidade curricular, considerando singularidades e 

estratégias que viabilizem a participação e desenvolvimento exitoso desses estudantes no 

ambiente escolar, em parceria com o professor do ensino comum, de modo colaborativo, 

não substitutivo às práticas educacionais realizadas em sala de aula comum. 

O professor especializado deve atuar na escola sob uma perspectiva inclusiva, ou 

seja, para além do atendimento e acompanhamento direto com o estudante PEE, em sua 

atuação deve promover orientações e ações inclusivas, favorecendo a construção da 

consciência coletiva de respeito à diversidade. 

Ainda, é importante mencionar que, para o atendimento no AEE, o professor 

especializado deve realizar uma avaliação pedagógica para identificação dos critérios de 

elegibilidade para o serviço especializado, bem como para levantamento da demanda 

educacional e intensidade de apoios1 para acesso ao currículo escolar e organização de 

práticas pedagógicas inclusivas (BRASIL, 2008). 

                                      
1
 A intensidade de apoios é classificada e definida em quatro níveis, a saber: 

- Apoio Intermitente – caracterizado por uma natureza episódica, ou seja, em situações específicas, com 
períodos curtos e determinados. Ofertado em momentos necessários Ex.: em razão de um acometimento de 
saúde; perda de um familiar; situação de crise, entre outros. 
- Apoio Limitado – Com consistência de longa duração (diversos momentos ao longo da vida), em situações 
específicas de transição. Mantido em períodos determinados. Ex.: na transição de etapas ou níveis de 
ensino, adaptação em situações novas, entre outros. 
- Apoio Extensivo – de natureza regular, podendo ser diário ou semanal, em situações específicas, nos 
diversos contextos ambientais. Ex.: apoio pedagógico ou de vida diária.  
- Apoio Pervasivo – caracterizado pela constância de alta intensidade de dependência, de natureza vital 
para sustentação da segurança e manutenção de comportamentos funcionais. Casos específicos que 
envolve mais de uma pessoa para promover condição de acessibilidade e cuidados. Ex.: apoio para 
comunicação, locomoção, alimentação, higiene pessoal, entre outros (THOMPSON et al., 2004). 
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Os quadros a seguir evidenciam a oferta de serviços e apoios para estudantes 

PEE, organizado conforme amparo legislativo que norteia as práticas em Educação 

Especial (BRASIL, 2008), a descrição dos profissionais que atuam na operacionalização 

dos serviços da Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino de Bauru, bem como 

suas funções e as parcerias mantidas pela Secretaria Municipal da Educação em prol da 

inclusão escolar. 

 

Quadro 1 - Serviços da Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino de Bauru 

 

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS ITINERÂNCIA 

Espaço destinado à prática do AEE, cujo ensino 

é ministrado pelo professor especializado, de 

modo complementar ou suplementar, conforme 

a demanda de necessidade e intensidade de 

apoio do estudante PEE. O apoio complementar 

visa a ampliação de oportunidades educacionais 

para acesso ao currículo comum, enquanto na 

forma suplementar esse apoio focaliza o 

aprofundamento curricular, na forma de 

aceleração ou enriquecimento de estudos. 

O AEE é ofertado em contraturno da sala de 

aula comum, de maneira não substitutiva, salvo 

exceções nos casos de estudantes com 

mobilidade reduzida e/ou que façam uso de 

transporte escolar oferecido pela Secretaria 

Municipal da Educação. Em cada período 

escolar pode ser atendido um limite máximo de 

15 estudantes PEE na SRM. Esses 

atendimentos são organizados pelo professor 

especializado, de forma individual ou em 

pequenos grupos, conforme a necessidade de 

intensidade de apoio pedagógico apresentada 

pelo estudante. Nessa organização deve ser 

oferecida o máximo de 10 horas/aula semanais, 

que podem ser distribuídas em dois ou mais 

dias da semana. 

O serviço de Itinerância consiste na oferta do 

AEE, majoritariamente, em contexto de sala de 

aula comum, na Educação Infantil. E, casos em 

que o estudante PEE do Ensino Fundamental 

demanda de apoio pedagógico, por condição de 

deficiência ou autismo que exige apoio de 

intensidade extensivo e/ou pervasivo de 

funcionalidade. A atuação do professor 

especializado no serviço de Itinerância deve 

acontecer de modo colaborativo com o 

professor do ensino comum, para promoção de 

ajustes curriculares.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 2 - Descrição profissional de atuação na Divisão de Educação Especial 

  

Profissional  Atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista em Educação – 

Professor de Educação Básica – 

Especial e Especialista em 

Educação Adjunto – Professor 

Substituto de Educação Básica – 

Especial 

Realiza o AEE aos estudantes matriculados nos serviços 

oferecidos na SRM e na Itinerância, de forma colaborativa, 

para promover a inclusão escolar, na perspectiva da 

educação inclusiva. São atribuições do professor 

especializado: 

- Seguir a Proposta Pedagógica da Educação Infantil e o 

Currículo Comum do Ensino Fundamental, como copartícipe 

na elaboração e execução dos mesmos, atuando de maneira 

colaborativa com o ensino regular;  

- Participar ativamente na elaboração, acompanhamento e 

avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas 

educacionais, no que se refere aos princípios e práticas da 

educação inclusiva;  

- Elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos de 

acessibilidade à aprendizagem e, utilizar-se de metodologia 

e estratégias diversificadas para favorecer a aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes PEE;  

- Colaborar com atividades e avaliações com ajustes 

curriculares, em parceria junto aos professores da classe 

comum;  

- Realizar atendimento aos estudantes PEE no contraturno 

escolar (no caso da SRM), de acordo com suas 

necessidades pedagógicas;  

- Propor um Projeto de Educação Especial, envolvendo 

parcerias na Unidade Escolar, com professores de classe 

comum, cuidador, entre outros atores da equipe escolar, com 

o intuito de disseminar princípios e valores inclusivos, 

conforme orientado pela Coordenação de área da Educação 

Especial - DPPPE/SME. 

- Propor uma ação de conscientização sobre - A luta da 

pessoa com deficiência, em parceria com a equipe escolar. A 

ação deve ocorrer em data prevista, conforme calendário 

municipal, com objetivo de informar e mobilizar a 

comunidade escolar, em especial as famílias, sobre riscos e 

orientações preventivas, conforme orientado pela 

Coordenação de área da Educação Especial - DPPPE/SME. 
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- Seguir as orientações da Divisão de Educação Especial, no 

que tange aos aspectos pedagógicos e administrativos. 

 

 

 

 

Agente Educacional – Cuidador de 

Crianças, Jovens, Adultos e Idosos 

O acompanhamento do cuidador destina-se somente para os 

casos de estudantes que apresentam condição de 

deficiência, ou autismo, com necessidade de apoio de 

intensidade extensivo e pervasivo. 

A atuação do cuidador colabora para harmonização do 

ambiente inclusivo, e visa proporcionar ao aluno PEE a 

efetiva participação em todas as atividades propostas, sendo 

elas pedagógicas (supervisionadas pelo professor de classe 

comum e/ou especializado), recreativas e/ou de vida diária 

(alimentação, locomoção, comunicação e higienização). 

 

Professores cedidos às 

Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs) – APAE/APIECE 

 

Atendimento na modalidade exclusiva em Escola Especial. 

 

Professores prestando serviços à 

Secretaria Municipal da Educação 

- Diretor de Divisão 

- Chefe de Seção: Ensino Fundamental e Educação Infantil 

- Chefe de Seção: Educação de Jovens e Adultos e 

Organizações da Sociedade Civil Conveniadas 

- Coordenador de Área - DPPPE 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 3 - Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Atuação do Agente Educacional - Cuidador de Crianças, Jovens 

Adultos e Idosos no Sistema Municipal de Bauru 

 

O Agente Educacional Cuidador de Criança, Jovens, Adultos e Idosos é o 

profissional cuja função é acompanhar o estudante PEE matriculado no Sistema Municipal 

de Ensino que apresenta necessidade de apoio de intensidade de extensivo a pervasivo, 

que acarrete dificuldade de caráter permanente ou temporário no autocuidado. 

O critério para oferta de apoio e atendimento, pelo Agente Educacional Cuidador 

de Criança, Jovens, Adultos e Idosos, ao estudante PEE matriculado no Sistema 

Municipal de Ensino de Bauru, é a comprovação da condição de deficiência por meio de 

laudo médico e questionário de indicação de cuidador, devidamente preenchido pela 

Unidade Escolar e encaminhado à Divisão de Educação Especial. 

A atuação do cuidador colabora para harmonização do ambiente inclusivo, e visa 

proporcionar ao estudante PEE a efetiva participação nas atividades de vida diária, 

pedagógicas (orientadas pelo professor), lúdicas e artísticas, assegurando-lhe, sobretudo, 

permanência com segurança e bem-estar na escola. 

Organização da Sociedade Civil (OSC) Atribuições 

 

 

 

APAE e SORRI 

 

 

 

 

Realiza avaliação, acompanhamento e 

atendimento clínico nas áreas e especialidades:  

 

✔ Neuropediatria; 

✔ Psicologia; 

✔ Fonoaudiologia; 

✔ Fisioterapia; 

✔ Terapia Ocupacional; 

✔ Assistência Social. 

 

APAE, APIECE e  Lar Escolas Santa Luzia 

para Cegos 

Atendimento Educacional Especializado em caráter  

substitutivo ao ensino comum, sob configuração de 

escola especial. 
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Neste sentido, a atuação do cuidador envolve apoio, especialmente, nos seguintes 

aspectos: 

 
I – Alimentação: acompanhar o estudante no horário do intervalo, até o local 

apropriado para a alimentação, auxiliá-lo durante e após os momentos de refeição; 

II – Higiene bucal e íntima e utilização de banheiro: auxiliar nas atividades de 

higiene troca de vestuário e/ou fraldas/absorventes, higiene bucal durante o período em 

que o estudante permanecer na escola; 

III – Locomoção: dar assistência nos acessos que requerem mobilidade nos 

diferentes espaços educativos, tais como: transferência da cadeira de rodas para outros 

mobiliários e/ou espaços; cuidados quanto ao posicionamento adequado às condições do 

estudante; apoio no acesso aos vários ambientes e/ou atividades escolares 

extracurriculares para o estudante cadeirante e/ou com mobilidade reduzida; 

IV – Cuidar para o conforto e boa acomodação quando do uso de cadeira de rodas, 

órteses, prótese, tampão, aparelho auditivo, seguindo às orientações dos técnicos 

(internos e externos) que realizam o atendimento clínico ao estudante, bem como prever 

situações de risco; 

V – Acompanhar o estudante PEE, inclusive em sala de aula, seguindo, 

impreterivelmente, orientações prévias do professor da sala comum, dos profissionais da 

sala de recursos/itinerância e gestão escolar, com vistas à participação efetiva em todas 

as atividades propostas para a turma, seja de realização individual ou em grupo; 

VI – Participar ativamente do processo de integração da escola-família-

comunidade, de reuniões com os técnicos, rede de apoio, na Unidade Escolar e 

Secretaria Municipal da Educação que tratem de aspectos relacionados ao estudante 

PEE. 

Insta saber que não compete à atuação do cuidador:  

- Planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas;  

- Substituir professores;  

- Deixar de acompanhar os estudantes PEE para desempenhar outras funções na 

escola; e,  

- Ministrar medicamento aos estudantes da escola. 

O Agente Educacional cuidador de Criança, Jovens, Adultos e Idosos deverá 

cumprir rigorosamente o horário de trabalho, respeitando o período de permanência do 

estudante na Unidade Escolar, devendo ser as escalas elaboradas e acompanhadas pela 
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equipe gestora da Unidade Escolar em conjunto com o professor Especializado da 

Educação Especial. 

A prestação desse serviço poderá ocorrer em escolas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Centro Educacional de Jovens e Adultos, conforme necessidade e 

demanda das Unidades Escolares e Divisão de Educação Especial. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL I 

Vely Ferreira Pedreira 

 

1 Cuidados 

1.1 Higiene 

 

Higiene é um conjunto de conhecimentos e técnicas para evitar doenças 

infecciosas usando desinfecção, esterilização e outros métodos de limpeza com o objetivo 

de conservar e fortificar a saúde. De origem grega (υγιεινή [τέχνη] (hygieiné [téchne])) que 

significa hygeinos, ou o que é saudável. É derivada da deusa grega da saúde, limpeza e 

sanitariedade, Hígia. Consiste na prática do uso constante de elementos ou atos que 

causem benefícios para os seres humanos. Em seu sentido mais comum, podemos dizer 

que significa limpeza acompanhada do asseio. Mais amplo, compreende de todos os 

hábitos e condutas que nos auxiliem a prevenir doenças e a manter a saúde e o nosso 

bem-estar, inclusive o coletivo. Com o aumento dos padrões de higiene e estudos sócio-

epidemiológicos têm demonstrado que as medidas de maior impacto na promoção da 

saúde de uma população estão relacionadas à melhoria dos padrões de higiene e 

nutrição da mesma. Muitas das doenças infectocontagiosas existentes que são 

encontradas, em locais inadequados decorrentes dos baixos padrões de higiene, por 

vezes relacionados com o baixo padrão cultural e social local, atualmente, são de certa 

forma contidas com a implementação de padrões de higiene, através da conscientização 

da população e instrução de novas metodologias que ensinam como a sociedade deve 

comportar-se nesses momentos em relação à sua higiene. 

 

TIPOS 

É um conjunto de hábitos de limpeza e asseio com que cuidamos do nosso corpo, 

por ser um fator de importância no nosso dia a dia, acaba por influenciar no 

relacionamento inter social, pois implica na aplicação de hábitos, que viram normas de 

vida em carácter individual, como: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_infecciosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_infecciosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desinfec%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esteriliza%C3%A7%C3%A3o_(materiais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Limpeza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Limpeza
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Asseio&action=edit&redlink=1
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HIGIENE CORPORAL OU FÍSICA 

 Banho: Tomar banho diariamente - Devemos utilizar sabonete neutro. A pele tem 

milhões de glândulas especiais que produzem suor, e outras que produzem uma 

substância parecida com o sebo. A falta de banho provoca o acúmulo progressivo 

dessas substâncias, que se somam às sujeiras exteriores (poeiras, terra, areia, 

etc.). A consequência de um banho mal tomado é o aparecimento de vermelhidão 

na pele, além do odor desagradável, o risco de aparecimento de piolhos e sarna, 

micoses, seborreia, infecções urinárias e corrimento vaginal nas meninas.  O 

banho é importantíssimo e é indispensável à saúde do corpo. Depois do banho, 

certifique-se que estejam bem limpos e secos os espaços entre os dedos, virilhas e 

outras dobras. 

 O que o cuidador deve saber sobre o banho? 

 A rotina do banho é essencial. Procure aplicar o banho sempre no mesmo horário e 

não mude a maneira de conduzir o banho. Assim, o cuidador deve: na medida do 

possível, deixar que o aluno realize (quando estiver em condições) a tarefa de 

banhar-se. A melhor maneira de o cuidador agir, é na condição de incentivador e 

auxiliar. 

 Antes de encaminhar para o banho, o cuidador deverá preparar tudo nos mínimos 

detalhes; se os objetos necessários não estão à mão (sabonete, xampu, toalha, 

roupas limpas), corremos o risco de ter que deixar o aluno sozinho e molhado num 

ambiente potencialmente perigoso. 

 Quando se está preparando o banho, todas as ações devem ser explicadas em voz 

alta, falando clara e pausadamente, uma a uma. 

 Banho de chuveiro, com água em abundância e temperatura agradável são 

requisitos indispensáveis. 

 Ao iniciar o banho, dependendo do grau de autonomia do aluno, deve-se pedir que 

vá se despindo. As ordens devem ser bem claras: “Vamos tirar suas roupas”; 

“Entre no Box”; “Passe o sabonete nas axilas”. Todas as ordens bem executadas 

devem ser acompanhadas de elogios; após o banho, o cuidador deve oferecer a 

toalha, e pedir para que se seque, supervisionando principalmente entre os dedos 

dos pés e nas dobras do corpo.  

 Depois, oferecer roupas limpas, peça por peça, explicando onde colocar (a camisa, 

as meias...) e ajudando-o se for necessário. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Banho_(higiene_corporal)
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 O banho também é um ótimo momento para realizar uma revisão sistemática da 

pele, unhas e cabelos, observando assim alguma lesão escondida, rachadura na 

pele ou nos pés, hematomas ou algum outro trauma, escaras que estão iniciando, 

micoses, etc. 

 O uso de desodorisante é bastante útil, especialmente de verão. No entanto devem 

ser evitados os que inibem a produção de suor, podendo assim aumentar a 

transpiração em outros locais do corpo – transpiração compensatória. 

 

HIGIENE ÍNTIMA 

A higiene íntima é algo que deve se tornar hábito e deve ser feita todos os dias, 

pois as partes íntimas é uma região muito úmida e propicia a proliferação de bactérias e 

consequentemente o aparecimento de doenças. 

São várias as doenças que podem ser causadas pela falta de higiene das partes 

íntimas e uma delas é a candidíase genital, por isso que é importante ter a higiene íntima 

diariamente, e também ter alguns cuidados que fazem toda a diferença. 

 

Higiene íntima feminina 

Manter uma higiene íntima é essencial para manter estes órgãos livres de 

infecções, especialmente para as mulheres, cuja genitália é interna. É importante lembrar 

que o interior da vagina é naturalmente habitado por micro-organismos, os quais formam 

a flora vaginal. Os lactobacilos são os principais agentes, tendo como função defender o 

órgão genital feminino de infecções e manter o equilíbrio com as bactérias e fungos 

naturais da flora. Todas as mulheres têm essa proteção natural, mas alguns fatores 

podem desequilibrar o pH da vagina, facilitando o aparecimento de infecções, corrimentos 

e coceiras. Para evitar esse tipo de situação, é necessário ter uma higiene íntima 

adequada, que deve ser feita da maneira mais simples possível. Nas farmácias é possível 

encontrar diversas marcas de sabonetes para a higiene íntima, mas nada disso é 

necessário. Esses produtos exercem as mesmas funções das bactérias protetoras, 

portanto, basta utilizar um sabonete neutro. No entanto, as baixas no sistema imunológico 

podem afetar essa harmonia natural da flora vaginal. Gripe, pouco sono ou má 

alimentação, por exemplo, são fatores que podem comprometer o equilíbrio. Aí, sim, 

bactérias e fungos nocivos podem entrar em ação. Nesses casos, os produtos íntimos são 

indicados, porque levam ácido lático na composição, e ajudam a reequilibrar o pH vaginal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
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Para uma boa higiene íntima, é necessário, em primeiro lugar, lavar muito bem a vulva 

durante o banho, fazendo uma limpeza com os dedos entre os grandes e pequenos 

lábios. Todas as vezes que a mulher urinar ou evacuar, o mais indicado é fazer a limpeza 

usando uma duchinha e, depois, secar suavemente o local com uma toalha ou papel 

higiênico sem odor. Se não for possível utilizar esse recurso, deve-se usar o papel 

higiênico no sentido vulva ânus, ou seja, de frente para trás, ou lenços umedecidos sem 

perfume, fazendo o mesmo movimento. É necessário evitar o uso de cremes, fragrâncias 

e talcos, porque podem causar irritações e não auxiliam na higiene. Não é indicado o uso 

das duchas vaginais, utilizadas para limpar o interior da vagina, pois destroem a flora 

vaginal natural. Também a mulher tem a menstruação todos os meses o que exige 

cuidados redobrados. A adoção de medidas simples como estas garantem uma higiene 

íntima perfeita. No entanto, se ainda assim surgir algum tipo de desconforto ou corrimento 

diferente do habitual, é necessário procurar um médico. Esta é uma parte do corpo 

feminino que deve ser tratada com cuidado, para garantir a saúde e o bem-estar. 

 

Higiene íntima masculina 

Assim como as mulheres aprenderam a tomar vários cuidados especiais com sua 

saúde e higiene íntima, os homens também estão verificando na prática a necessidade de 

alguns cuidados especiais com os seus órgãos genitais. E vamos começar com o cuidado 

mais fundamental, a escolha da cueca. Não há nada comprovado especificamente em 

relação a cuecas apertadas ou não, mas é sabido, e comprovado cientificamente, que os 

testículos realmente necessitam de uma temperatura mais fria (um grau) que o restante 

do organismo para seu perfeito funcionamento, e para a produção adequada de 

espermatozoides, na bolsa escrotal (saco). Por isso que os testículos das crianças que 

não descem espontaneamente ao escroto até os dois anos, devem ser operados, sob o 

risco de ficarem inférteis. Outro problema comum nos testículos é o aparecimento de 

varizes (Varicocele), que também merece acompanhamento médico, pois nos jovens 

pode acarretar atrofia testicular e nos adultos, a infertilidade. Nestas duas situações a 

cirurgia é indicada. Uma alteração comum no adolescente e no adulto mais jovem é o 

aparecimento de dores súbitas no testículo, às vezes com inchaço e vermelhidão. Em 

muitas situações são erroneamente tratadas como inflamação ou infecção (Orquite), 

quando na verdade são torções de testículos (o testículo do jovem muitas vezes não está 

bem fixado no escroto). São quadros graves, que necessitam de cirurgia urgente, até seis 
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horas após o início da dor, sob risco de perda do testículo. Alguns cuidados simples. Os 

homens devem usar as cuecas nas quais se sintam mais confortáveis, de preferência 

evitando tecidos sintéticos (como lycra), pois favorecem a transpiração e desenvolvimento 

de fungos (micoses) ou alergias. O raciocínio é idêntico ao das mulheres, para usarem 

sempre calcinhas com fundo de algodão. A higiene íntima masculina deve ser básica, 

água e sabonete comum, sem exageros de química ou perfumes. Homens que não 

realizaram Postectomia (cirurgia de Fimose) têm mais pele (Prepúcio) peniana, o que 

favorece a transpiração e irritações, necessitando de maior cuidado como lavar o local 

várias vezes ao dia, principalmente no verão. Já os “gordinhos” têm tendência a 

assaduras e micoses na virilha, sendo fundamental manter a área sempre limpa e seca. 

Os cuidados com a higiene masculina são bem menos que a feminina, porque a genitália 

masculina não tem entradas como a da mulher o que facilita a limpeza.  

 

Como fazer limpeza íntima do órgão genital masculino 

A maioria dos homens, infelizmente, não sabem como fazer a limpeza do órgão 

genital corretamente. Já outros não a fazem direito por falta de informação. Por 

consequência disso acabam tendo muitos problemas de saúde, podendo ter 

consequências gravíssimas, desde infecções até câncer com amputação do pênis. 

E quando o homem tem fimose a dificuldade de limpeza do pênis é ainda maior, pois 

acumula mais ainda o “smegma”, que é a secreção produzida pelas glândulas que ficam 

localizadas ao lado da glande, além de acumular mais impurezas do que nos homens que 

não tem este problema. Então, como fazer para limpar o pênis de forma correta? Na 

verdade, não há segredo, é só caprichar na limpeza abrindo o pênis para lavar com 

bastante água e sabonete. Quem possui mais produção do smegma tem que caprichar 

mais ainda fazendo a higiene várias vezes ao dia, não necessariamente a pessoa precisa 

tomar banho para isso. 

Veja abaixo alguns cuidados que se deve tomar diariamente com a higiene masculina e 

feminina: 

 Evitar sentar em vasos sanitários públicos. 

 Durante o período menstrual, trocar pelo menos a cada quatro horas o absorvente. 

 Use calcinhas confortáveis para passar o dia de preferência de algodão. 

 Troque de calcinha/cueca diariamente. 

 Utilizar sabonetes neutros e antibacterianos ou os próprios sabonetes íntimos. 
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 Não compartilhar roupas íntimas como biquíni, lingeries entre outros. 

 Utilizar o papel higiênico de frente para trás, sempre. 

 Secar bem após urinar. 

 Evitar o uso de cuecas muito apertadas e de tecidos sintéticos, opte sempre pelas 

de algodão e mais confortáveis. 

 

HIGIENE DOS CABELOS 

 Nada melhor do que sair do banho com aquele ar de frescor e uma sensação de 

que estamos completamente limpos, não é? Tratando-se dos cabelos, o cuidado 

deve ser maior ainda. Dar atenção ao cabelo na hora do banho é essencial para a 

higienização correta dos fios que, durante o dia, são os principais acumuladores de 

sujeira. Aprenda você também a cuidar corretamente de seus cabelos, a começar 

pela lavagem. 

 Os cabelos devem ser lavados regularmente e revisados em busca de parasitas. 

Os cortes do cabelo e da barba devem ser feitos periodicamente. 

 O primeiro passo para uma boa lavagem é molhar bem toda a cabeça. Em seguida 

deve-se aplicar no topo um punhado de xampu indicado ao seu tipo de cabelo. Na 

sequência, esfregar com movimentos em zigue-zague, sempre com as pontas dos 

dedos, nunca usar as unhas, para não causar agressões ou até inflamações no 

couro cabeludo. A espuma do xampu tem a função de uma esponja que atrai a 

sujeira para si e facilita a retirada dos poluentes, por isso quanto mais espuma 

melhor. Alguns tipos de xampus produzem espumas ralas, por falta de ingredientes 

salinos. 

 Depois da primeira lavagem, devemos enxaguar e recomeçar o processo. Só que 

agora lavando o cabelo desde o topo até as pontas, sempre no sentido das 

cutículas, ou seja, de cima para baixo e esfregando por partes. Com isso 

perceberemos melhor se duas aplicações de xampu são suficientes. Em fios muito 

longos é necessário cuidado para não deixar restos de sujeira no meio do 

comprimento. Vale lembrar também que o enxágue é tão importante quanto a 

lavagem, pois os resíduos de cosméticos podem deixar os fios elétricos e 

ressecados, mesmo com uso do condicionador. Aliás, este produto deve ser 

aplicado após o xampu, em pequenas quantidades, evitando o contato com o couro 

cabeludo. E independente do tipo do cabelo, deve-se higienizar os cabelos no 

http://www.guiagratisbrasil.com/cabelos-bem-lavados-sinal-de-higiene-e-saude/
http://www.guiagratisbrasil.com/cabelos-bem-lavados-sinal-de-higiene-e-saude/
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mínimo três vezes na semana. Não há contraindicações se a pessoa optar em 

lavar todos os dias, desde que se tenha cuidado com a hidratação para que não 

fique ressecado. 

 

HIGIENE DOS OLHOS 

Porque razão é tão importante? Os nossos olhos estão diariamente expostos a 

muitas influências externas. Têm contato com poluentes do ar, bactérias, ar seco, vento, 

cosméticos, etc. As pálpebras e as pestanas oferecem determinada proteção, mas esta 

proteção muitas vezes não é suficiente, pois também a região das pálpebras e das 

pestanas é muito sensível. As influências externas podem dar origem a doenças 

inflamatórias dos olhos (por ex. conjuntivites) ou das pálpebras (por ex. inflamações do 

bordo da pálpebra) e, evoluindo a doença, podem originar serosidades mucosas, 

congestão escamosa e secreções secas que, de um modo geral, podem fazer mal aos 

olhos, mas especialmente à córnea sensível. Particularmente importante é uma limpeza 

higiênica dos olhos, mesmo após as cirurgias oculares e outros tratamentos oculares 

efetuados pelo oftalmologista. 

 

Possibilidade de limpeza dos olhos: normalmente, ao lavar o rosto, os olhos 

ficam suficientemente limpos. Em caso de tendência geral para pele gordurosa, formação 

de escamas e secreções secas, deve-se prevenir inflamações do bordo da pálpebra com 

uma higiene intensiva e diária do bordo das pálpebras. É ao redor das pálpebras que se 

encontram as glândulas sebáceas que podem obstruir. Isto pode originar inflamações 

desagradáveis. Ao redor das pálpebras deve ser limpo uma vez por dia com um 

“cotonete”, que deve ser embebido em soro fisiológico ou água limpa e morna de maneira 

muito suave. Se surgirem com frequência inflamações aos arredores das pálpebras, a 

congestão escamosa deve ser massageada para fora da glândula sebácea, em intervalos 

regulares. Ao limpar os olhos, deve-se ter atenção a que se lave sempre no sentido do 

nariz. Se acaso se esfregar em sentido contrário, a pálpebra inferior pode desprender-se 

do globo ocular, permitindo às impurezas aderentes ao bordo da pálpebra entrar nos 

olhos. Possíveis secreções duras e ásperas podem assim danificar a córnea. 

 

Cuidado com as receitas caseiras: pede-se um especial cuidado na utilização de 

remédios caseiros, como, por exemplo, lavagens com camomila. A camomila é conhecida 
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pelo seu efeito calmante, sendo isto correto em muitos casos. Mas nos olhos, segundo os 

mais recentes estudos, atua de forma secante. Além disso, o extrato de camomila contém 

muitas vezes pólen de plantas, que em muitas pessoas pode provocar facilmente reações 

alérgicas. Se a solução de lavagem dos olhos produzida por si permanecer algum tempo 

e arrefecer, torna-se uma base ideal para bactérias e outros micróbios. Daí que, na 

higiene dos olhos, deva preferir os preparados testados recomendados pelo 

oftalmologista. 

 

HIGIENE DO NARIZ 

O nariz é um dos componentes das vias respiratórias, sendo o primeiro local por 

onde a ar passa até alcançar os pulmões. Dentre outras atribuições, é responsável pela 

limpeza, umidificação e aquecimento do ar inspirado. Para exercer esta função 

corretamente, o nariz possui um complexo mecanismo de defesa, o qual, ao entrar em 

contato com alguma substância tóxica desencadeia uma resposta que impedirá esta 

substância de alcançar os pulmões. Respiramos em média aproximadamente 15 vezes a 

cada 60 segundos, 14 mil litros de ar entram nas vias respiratórias a cada 24 horas.  

Minha intenção hoje é que você me acompanhe para um continente extraordinário, cujas 

maravilhas devemos lembrar de vez em quando, já que delas depende nossa saúde. 

Vamos descobrir essa paisagem juntos, começando por um monte no meio do rosto: o 

nariz.  Nosso nariz – olhando bem – é uma maravilha da tecnologia. As narinas se abrem 

para baixo, detalhe muito importante, já que nenhum animal tem essa particularidade. 

Essa abertura para baixo das narinas força o ar para subir da ponta do nariz até a região 

entre as sobrancelhas. Na entrada das narinas, os cílios (pelos do nariz) vão barrar o 

caminho para as partículas de poeira mais pesadas. Mais para dentro, as partículas mais 

finas serão filtradas e a grossura desses fiozinhos vai diminuir. Na entrada do nariz esses 

fiozinhos se apresentam quase como se formassem uma escova, para se transformar 

mais no alto em um tapete de seda, onde as partículas microscópicas de poeira vão ser 

barradas.  A estimativa é de que - apesar desse sistema de filtragem – ainda assim, 20kg 

de poeira entre em nossos pulmões durante toda a vida. A superfície de cada célula do 

aparelho respiratório é ‘equipada’ do mesmo sistema de micro-cílios, como micro-

escovinhas que balançam ritmicamente, doze vezes por segundo a vida inteira, até após 

a morte. Esses cílios têm uma força gigantesca: 1cm² desse tecido tem a capacidade de 

levantar 6g de poeira até 1mm de altura e de deslocar horizontalmente nessa mesma 
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‘esteira física’, até 350 gramas. Parece pouco? A força de todas as nossas células juntas 

é enorme. Vamos entender melhor: se aumentássemos o tamanho de apenas uma célula 

para o tamanho de um carro, seria equivalente à força de um carro que circula a 40 mil 

km, ou seja, a circunferência do planeta - por hora, sem parar, durante 18 dias. O sentido 

do movimento desses cílios é orientado para fora, dos pulmões até o nariz. O movimento 

é seis vezes mais rápido em direção para fora do que para dentro. Os cílios barram as 

partículas de poeira nas vias respiratórias, e se por acaso algumas escapam, vão sendo 

coladas ao muco transparente, que se transforma em um 'verdinho grudento', quando 

milhões de grãos de poeira estão colados. É possível se livrar desse muco limpando o 

nariz com um lenço. Principalmente a limpeza com água – que garante o funcionamento 

perfeito desse equipamento de prevenção à saúde. Como o ar é aquecido e umidificado - 

condicionado - para alterar de 0º em um inverno em Santa Catarina ou 40º no sertão 

seco, para deixar em 37º a temperatura do corpo? Temos incorporado dentro de nós, um 

completo sistema de limpeza, desinfecção e condicionamento do ar, que só entrará nos 

pulmões como se estivesse esterilizado por uma autoclave a vapor, a 1200 graus. Quanta 

inteligência a evolução usou para que nós pudéssemos sobreviver nessas condições 

adversas.   

Voltando ao nosso sistema de proteção contra a poeira e a prática de como usufruir 

melhor do nosso aparelho respiratório para captar melhor a vitalidade. E quem respira 

pela boca? Infelizmente, essa pessoa não terá condições de usufruir desse maravilhoso 

sistema de limpeza. O ar de fora é condicionado no nariz para ser um ar respirável, um ar 

que nossas células possam admitir e usar com o mínimo de riscos. E quem pratica 

esporte? Tudo bem. Só se for temporariamente, durante a prática da atividade física, já 

que os músculos requerem uma quantidade maior de oxigênio. Mas não pode ser o tempo 

todo. Assim que termina a atividade física, o esportista deve ter uma respiração nasal, 

que utiliza o aparelho respiratório, e não o aparelho digestivo – que começa na boca. 

 

Aprenda como fazer para limpar o nariz  

É muito importante sabermos como limpar o nariz. A limpeza nasal adequada pode 

prevenir doenças respiratórias e ajudar no tratamento das rinossinusites, como nas gripes 

e resfriados. 

 

Removendo as secreções 
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Alunos menores (ou lactentes), ou aqueles que ainda não sabem como assoar o 

nariz: deve-se fazer a higienização nasal com soro e, com cuidado, usar uma haste com 

algodão na extremidade para retirar as secreções da parte mais externa das narinas. 

Nunca introduzir profundamente a haste. Alunos maiores: Peça ao aluno para assoar 

levemente o nariz. Em caso de obstrução nasal, não se deve assoar o nariz com força. O 

hábito de assoar fortemente quando o nariz está entupido pode enviar secreções para os 

ouvidos ou para as cavidades paranasais.  

 

Lavando o nariz dos alunos 

Promover um ambiente tranquilo; explicar para o aluno a importância da limpeza do 

nariz e como ela será feita; (aquecer o soro fisiológico ou similar até a temperatura 

corporal).  

           Pode também, friccionar o vidro entre as mãos para aquecer o conteúdo; quando 

aquecer em banho-maria ou no micro-ondas, avaliar a temperatura do soro no dorso da 

mão.  

 

Cuidados com o soro fisiológico 

 Armazenar em geladeira. Renovar a cada 07 dias. Não deixar o conta-gotas entrar 

em contato com o frasco de soro (colocar o soro da limpeza em um pequeno copinho e 

desprezar o soro que sobrar). Algumas embalagens em formato de spray do soro 

fisiológico foram desenvolvidas para se evitar a contaminação e para facilitar a limpeza 

nasal. Além disto, o fluxo contínuo de ar pelo nariz é um dos responsáveis pela retirada 

das secreções que são formadas dentro do nariz. Portanto, para que os alunos tenham 

um nariz limpo é preciso que elas respirem adequadamente. 

 

HIGIENE ORAL 

Saiba como prevenir os problemas que afetam a saúde oral dos alunos, jovens, 

adultos e idosos.  

 

O que é uma boa higiene oral?  

Uma boa higiene oral é aquela que resulta da remoção eficaz dos restos 

alimentares (principalmente após as refeições) e ao mesmo tempo impossibilita a 

“ligação” de um conjunto de bactérias aos dentes e gengivas, de forma a impedir a 



 

20 

 

destruição dos dentes pela ação dessas bactérias. Se as suas gengivas doem ou 

sangram ao escovar os dentes ou ao usar o fio dentário ou ainda se apresenta mau hálito 

constante ou sensibilidade dolorosa nos dentes e gengivas, deve visitar um profissional 

de saúde oral. Qualquer uma destas situações pode resultar de um problema de saúde e 

por si só pode originar importantes impactos na sua qualidade de vida. A higiene oral é o 

principal fator para a saúde da cavidade oral. Assim, quase todas as doenças que afetam 

a cavidade oral podem ver a sua progressão travada pela existência de uma correta e 

eficaz higiene. A principal função da higiene oral é a remoção da placa bacteriana da 

superfície dos dentes e deve iniciar-se como hábito diário desde a erupção do primeiro 

dente do bebê. 

 

O que é a placa bacteriana?  

A placa bacteriana ou biofilme oral é uma película aderente e transparente 

constituída por bactérias e seus produtos, formando-se constantemente sobre os seus 

dentes e gengivas. É a principal causa da cárie dentária e das doenças periodontais que 

podem levar à perda de dentes. Inicialmente esta película assume uma consistência mole 

e, se não for removida nesta fase, ela vai mineralizar, tornando-se dura (designando-se 

de tártaro ou cálculo). Para remover o tártaro é necessário um conjunto de procedimentos 

clínicos (destartarização e outros), executados por profissionais de saúde oral. 

 

Como sei que tenho placa bacteriana? 

Todos nós desenvolvemos placa bacteriana. As bactérias proliferam 

constantemente na nossa boca. Para crescerem, estas bactérias utilizam ingredientes 

encontrados na nossa dieta e saliva. A placa bacteriana, em presença de hidratos de 

carbono (especialmente açúcares) produz os ácidos que vão desmineralizar os tecidos 

duros do dente (esmalte e dentina). Assim, sempre que se ingerem alimentos ou bebidas 

açucaradas, produzem-se ácidos. Com os ataques ácidos repetidos, o esmalte deteriora-

se e as lesões de cárie iniciam-se. A placa bacteriana que não é removida também 

provoca inflamação gengival, conduzindo à gengivite (gengivas vermelhas, inchadas e 

sangrantes). Existem produtos, denominados reveladores de placa bacteriana, cuja 

principal função é “dar” cor à placa bacteriana. A sua utilização regular é muito útil para 

visualizarmos a localização da placa bacteriana e desta forma corrigirmos a técnica de 

higiene oral.  
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Como posso evitar que a placa bacteriana se forme? 

A formação da placa bacteriana é um processo constante na cavidade oral. 

Contudo podemos prevenir a sua acumulação e as consequências que daí advêm. 

Assegure-se de que: 

 Escove cuidadosamente todas as superfícies dos dentes pelo menos duas vezes 

por dia;  

 Use o fio dentário diariamente para remover a placa bacteriana que se acumula 

entre os dentes e no sulco gengival;  

 Modere o consumo de alimentos e bebidas açucarados (bolos, bolachas, pão, 

achocolatado, batatas fritas, refrigerantes, etc.), pois estes facilitam a adesão das 

bactérias às faces dentárias e são usados para a produção de ácidos que 

destroem os dentes;  

 Se necessário, existem agentes antibacterianos, amplamente aplicados em 

medicina dentária, através de soluções de bochecho e que apresentam altas taxas 

de eficácia na redução e controle do biofilme oral. Aconselhe-se com um 

profissional de saúde oral.  

 

Cuidados para uma boa higiene oral 

Manter uma boa higiene oral é um dos comportamentos mais importantes que 

pode ter pelos seus dentes e pelas suas gengivas. O cuidado diário preventivo, que inclui 

a escovação e o correto uso do fio dentário, ajudá-lo-á a preservar a sua saúde oral e 

consequentemente a sua saúde em geral. 

 

Os principais cuidados a executar para ter uma correta higiene oral são: 

 Escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia, sendo que uma delas deve ser, 

obrigatoriamente, antes de se deitar;  

 Utilizar sempre um creme dental com 1.000 a 1.500 ppm de flúor;  

 Utilizar uma escova de tamanho adequado. Normalmente as escovas dentárias 

devem ter uma cabeça pequena e cerdas macias, para evitar lesões sobre os 

dentes e gengivas;  

 Utilizar diariamente fio ou fita dentária para retirar restos alimentares e bactérias 

dos espaços que existem entre os dentes e entre estes e as gengivas. O seu uso 
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deve ser executado antes da escovação, para que a ação protetora do creme 

dental seja mais prolongada;  

 O recurso a elixires ou colutórios para bochecho deve ter uma indicação clínica, 

pois não são todos iguais e os produtos utilizados podem ter aplicações bastante 

diferentes. Deve por esse motivo seguir as indicações dos profissionais de saúde 

oral;  

 Nos alunos, o ato de higiene oral deve ser sempre supervisionado pelos 

pais/professores/cuidadores, tendo especial atenção à quantidade de creme dental 

colocado na escova e possibilidade de ingestão do mesmo;  

 Em alguns casos pode existir indicação clínica para recurso a suplementos 

fluoretados. 

 

HIGIENE DAS MÃOS 

Lavagem das mãos 

É a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a 

propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Recentemente, o termo 

“lavagem das mãos” foi substituído por “higienização das mãos” devido à maior 

abrangência deste procedimento. O termo engloba a higienização simples, a higienização 

antisséptica, a fricção antisséptica e a antissepsia cirúrgica das mãos, que serão 

abordadas mais adiante.  

 

Por que fazer?  

As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a 

assistência prestada aos alunos, pois a pele é um possível reservatório de diversos 

microrganismos, que podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de 

contato direto (pele com pele), ou indireto, através do contato com objetos e superfícies 

contaminados. A pele das mãos alberga, principalmente, duas populações de 

microrganismos: os pertencentes à microbiota residente e à microbiota transitória. A 

microbiota residente é constituída por microrganismos de baixa virulência, como 

estafilococos, corinebactérias e micrococos, pouco associados às infecções veiculadas 

pelas mãos. É mais difícil de ser removida pela higienização das mãos com água e sabão, 

uma vez que coloniza as camadas mais internas da pele. A microbiota transitória coloniza 

a camada mais superficial da pele, o que permite sua remoção mecânica pela 
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higienização das mãos com água e sabão, sendo eliminada com mais facilidade quando 

se utiliza uma solução antisséptica. É representada, tipicamente, pelas bactérias Gram-

negativas, como enterobactérias (Ex: Escherichia coli), bactérias não fermentadoras (Ex: 

Pseudomonas aeruginosa), além de fungos e vírus. 

 

Para que higienizar as mãos? 

A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades:  

• Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e da microbiota da 

pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato;  

• Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas.  

 

Quem deve higienizar as mãos? 

Devem higienizar as mãos todos os profissionais que trabalham em serviços de 

saúde, que mantém contato direto ou indireto com os alunos, que atuam na manipulação 

de alimentos e materiais limpos ou contaminados. 

 

Como fazer? Quando fazer? 

As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser 

higienizadas utilizando-se: água e sabão, preparação alcoólica e antisséptica. No caso de 

torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel-toalha. O uso 

coletivo de toalhas de tecido é contraindicado, pois estas permanecem úmidas, 

favorecendo a proliferação bacteriana. Deve-se evitar água muito quente ou muito fria na 

higienização das mãos, a fim de prevenir o ressecamento da pele.  

 

Uso de água e sabão 

Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e 

outros fluidos corporais.  

 Ao iniciar o turno de trabalho.  

 Após ir ao banheiro.  

 Antes e depois das refeições.  

 Antes de preparo de alimentos.  
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Uso de preparação alcoólica  

Higienizar as mãos com preparação alcoólica quando estas não estiverem 

visivelmente sujas, em todas as situações descritas a seguir:  

 Antes de contato com o aluno.  

 Após contato com o aluno. 

 Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos.  

 Após risco de exposição a fluidos corporais.  

 Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado ao 

aluno.  

 

Atenção: Ressalta-se que esta situação não deve ocorrer com frequência na rotina 

profissional. Devem-se planejar os cuidados ao aluno iniciando a assistência na 

sequência: sítio menos contaminado para o mais contaminado. 

 Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao 

aluno.  

 Antes e após remoção de luvas (sem talco). 

 

Importante! 

 Use luvas somente quando indicado. 

 Utilize-as antes de entrar em contato com sangue, líquidos corporais, membrana 

mucosa, pele não intacta e outros materiais potencialmente infectantes. 

 Troque de luvas sempre que entrar em contato com outro aluno. 

 Troque também durante o contato com o aluno se for mudar de um sítio corporal 

contaminado para outro, limpo, ou quando esta estiver danificada. 

 Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, 

maçanetas, portas) quando estiver com luvas. 

 Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das 

mãos. 

 Lembre-se: o uso de luvas não substitui a higienização das mãos! 

 

Quando lavar as mãos 

O ato de lavar as mãos depende basicamente de cultura como: 

 Antes de alimentar-se. 
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 Após ir à "toilette". 

 Após assoar o nariz. 

 Sensação desagradável de estar com as mãos sujas ou que tocaram umidade. 

O conforto também diz respeito à maior ou menor frequência de lavar as mãos e 

depende: 

 Da localização da pia. 

 Da higienização da pia. 

 Do tipo de sabão. 

 Da temperatura da água. 

 Da possibilidade de secagem. 

Embora o conforto seja importante e racionalmente induza a maior frequência de 

lavagem de mãos, ainda não existem pesquisas que comprovem o impacto na frequência 

pela troca de um produto mais agradável. Além disso, é importante manter as unhas bem 

cortadas e limpas. 

 

Cuidados com as unhas 

 Mantenha as unhas limpas. Embaixo delas podem se depositar bactérias e outros 

organismos. 

 As unhas devem ser cortadas retas na frente e ligeiramente arredondadas nas 

laterais para manter o vigor e evitar que encravem.  

 Não roa as unhas. O hábito cria um terreno úmido e favorece infecções. Pode 

favorecer o crescimento irregular da unha.  

 Evite lixar a parte de cima da unha.  

 Não use sapatos apertados.  

 Evite mexer em unhas encravadas, especialmente se já estiverem infectadas.  

 Mudanças na unha podem sinalizar um problema de saúde. Notando alterações, 

procure um dermatologista. 

 Cortar as unhas semanalmente e mantê-las sempre limpas são medidas 

importantes para prevenir certas doenças.  

 Quando a pessoa coloca a mão na boca, a sujeira armazenada debaixo das unhas 

pode dar origem a verminoses e outras doenças intestinais.  

 Água potável: Beber água mineral ou filtrada. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
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 Uma alimentação equilibrada, com alimentos mais naturais (se possível) e que 

encontrem-se em melhores condições de conservação.  

 Quando o aluno não quiser fazer a sua higiene e nem deixar o cuidador fazê-lo, 

você deve manter postura determinada, evitando a confrontação e a discussão, 

conduzindo com firmeza, passo a passo, a execução de toda a tarefa. 

 

HIGIENE COLETIVA 

É o conjunto de normas de higiene implantadas pela sociedade de forma a 

direcioná-las a um conceito geral de higiene, especificando em normas especiais, o 

manuseio de produtos de higiene e suas interações com o Ser Humano. A higiene 

coletiva é também um conjunto de normas para evitar nossas doenças e de outras 

pessoas também, para preservar a vida de todos. É claro que cada um não pode 

preocupar somente com a sua higiene. A higiene do meio que nos rodeia também é muito 

importante. 

 

HIGIENE MENTAL 

É a necessidade que temos de verbalizar. Ela evita conflitos sociais e doenças 

psicossomáticas. Saúde ideal não significa saúde perfeita. Saúde ideal significa adaptar 

sua herança genética ao seu estilo de vida atual, fazendo as escolhas pessoais 

necessárias para viver da forma mais saudável possível. Nosso corpo e a natureza 

precisam de alguns cuidados para manterem-se em equilíbrio. Para se ter uma boa saúde 

é necessário cuidar tanto do corpo, da mente bem como do ambiente em que se vive. 

Nesses cuidados podemos incluir os bons hábitos de higiene que se classificam em 

mental, alimentar, física e ambiental. A higiene mental é aquela que envolve tanto o 

trabalho, os estudos como o descanso. No trabalho e nos estudos mantemos o cérebro 

em funcionamento, estimulando-o a acumular os conhecimentos, pois tais atividades 

exigem concentração e responsabilidade. Porém, podem causar cansaço e estresse. 

Então, torna-se necessário o descanso, para mantemos o cérebro aliviado dessas 

tensões, trabalhando sem tanto esforço e de forma prazerosa. Algumas atividades ajudam 

manter a higiene mental, como ler bons livros, ir ao cinema e ao teatro, ouvir músicas, 

passear em parques e praças, fazer amizades, cuidar de plantas e animais, etc. Embora 

não possa mudar sua composição genética, pode modificar o estilo de vida na busca pela 

saúde ideal:  
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 Adotar uma dieta mais saudável. 

 Parar de fumar (se for o caso). 

 Praticar mais exercícios. 

 Manter um peso adequado. 

 Consultar seu médico regularmente. 

 

HIGIENE DAS VESTIMENTAS E DOS CALÇADOS 

  As roupas e os calçados devem ser objeto de especial atenção. É indispensável 

trocar de roupa depois do banho. A roupa íntima deve ser trocada diariamente. Deverão 

vestir roupas cômodas, não muito justas, de fácil lavagem e adequadas a cada momento 

e situação do dia. Para dormir, terão que utilizar roupa larga e diferente da que se usa 

durante o dia. Deve levar em conta a temperatura ambiente e vestir roupas adaptadas à 

mesma. Os sapatos devem ser cômodos e adequados ao tamanho do pé. Para manter a 

higiene e duração do calçado, convém limpar, escovar e arejar os sapatos com 

regularidade. São cuidados que ajudam a evitar o mau cheiro nos pés. Evitar calçar 

sapatos ou tênis sem meias.  

 

LIMPEZA DE BRINQUEDOS E JOGOS 

A atividade principal na vida de um aluno é o jogo, e o jogo implica que na maioria 

das vezes se sujem. Este fato deve ser aceito pelos adultos, que ao mesmo tempo devem 

ensinar aos alunos que uma vez terminado as brincadeiras, se for necessário, lavar-se. 

De todo modo, devemos ensinar os alunos a evitarem:  

 Brincar em lugares onde se acumulem lixos e dejetos.  

 Tocar em objetos pontiagudos, ou que representem perigo.  

 Brincar em áreas que tenham águas paradas.  

 Manter os brinquedos limpos também é indispensável, já que os alunos, 

principalmente as menores, podem colocá-los na boca.  

 O balde e a pá devem ser utilizados somente na areia do parque e limpá-los após o 

uso.  

 Não adianta limpar o quarto, o berço e o chão e deixar de lado os brinquedos. Isso 

porque eles muitas vezes vão parar direto na boca dos alunos, facilitando o 

contágio de micro-organismos. Na hora de comprá-los, deveriam priorizar os que 

podem ser higienizados. 
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HIGIENE ALIMENTAR 

A higiene alimentar é uma das mais importantes, pois não podemos ingerir 

alimentos que estejam malcuidados. Através da ingestão de alimentos mal preparados ou 

malcozidos podemos contrair doenças, prejudicando o bom funcionamento do organismo, 

como as verminoses. Para manter a higiene alimentar é importante lavar bem frutas e 

verduras, manter os alimentos em recipientes tampados, verificar os prazos de validade 

nas embalagens, não consumir alimentos estragados, manter uma alimentação à base de 

frutas, verduras, legumes e carnes magras, fazer as refeições sempre nos mesmos 

horários, comer devagar e mastigar bem os alimentos. 

 

HIGIENE AMBIENTAL  

A higiene ambiental é muito importante para nossas vidas e para toda a natureza. 

Devemos manter algumas atitudes de conservação da higiene ambiental como não jogar 

lixo no chão, nas ruas, nos rios, colocando-os sempre em lixeiras adequadas; não 

rabiscar paredes ou pichar muros; não deixar água parada em vasos, garrafas vazias e 

pneus velhos; abrir as janelas para fazer a circulação de ar no ambiente, conservar limpos 

os ambientes, como a casa, a escola, lugares públicos; não matar as plantas e os 

animais, destruindo a natureza. Poucos sabem, mas a poeira é formada por uma mistura 

de restos de alimentos, descamações de pele humana e de animais, seres vivos como os 

ácaros, fungos, etc. e as substâncias inalantes são as principais causas de alergias 

respiratórias para os que já possuem alguma tendência à alergia, sua casa requer alguns 

cuidados especiais. 

 

 Ventilação: manter janelas abertas durante o dia: não tenha receio: vento não faz 

mal! 

 Móveis: o mobiliário deve ser simples, com bordas lisas e de fácil limpeza. 

 Limpeza: deve ser feita diariamente, com água, sabão e produtos de limpeza 

adequados. Evitar produtos com odor ativo, como os derivados de amoníaco. 

Evitar usar vassouras e espanadores bem como aspiradores que não tenham filtros 

para reter partículas bem pequenas. 
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 Colchões e travesseiros: Trocar travesseiros uma vez por ano: preferir modelos 

com espuma inteiriça. Evite penas ou flocos. Encapar colchões e travesseiros com 

capas especiais contra ácaros. Trocar as roupas de cama diariamente. 

 Rotina de limpeza do ambiente 

 Limpeza diária do piso e superfícies com água e sabão. 

 Desinfecção localizada com hipoclorito de sódio a 1% ou álcool a 70%. 

 Manter leitos com 1 metro de distância. 

 Lavar e desinfetar os brinquedos da sala de recreação. 

 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água. 

 Dedetização e desratização. 

 

TROCA DE FRALDAS 

Com que frequência se troca a fralda? 

É importante trocar as fraldas do aluno regularmente. A combinação da urina com 

as bactérias presentes nas fezes pode causar irritação e levar a erupções na pele do 

aluno. Troque antes ou após cada refeição (exceto para não interromper o sono do aluno) 

e sempre que ele evacuar. Alunos evacuam algumas vezes por dia e urinam uma vez a 

cada período de uma a três horas. Isso significa de 8 a 10 trocas de fralda por dia. A 

umidade não incomoda a maior parte dos alunos, por isso não espere que ele chore ou 

solicite todas as vezes que precisar de uma troca. Com um dedo limpo, sinta a umidade 

da fralda mais ou menos em cada duas horas. 

 

O que é preciso para trocar uma fralda? 

Antes de trocar o aluno verifique se tem tudo que precisa por perto: 

• Uma área disponível para a troca, com superfície limpa e lavável. 

• Uma fralda limpa. 

• Balde do lixo ou saco para colocar a fralda suja. 

• Lenços umedecidos e água morna. 

• Creme para eventuais assaduras. 

• Uma muda de roupa para o caso de a fralda ter deixado passar para fora. 

 

Como troco a fralda do meu aluno? 

1. Lave e seque as mãos. 
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2. Escolha um local quentinho, limpo e seco para trocar o aluno. Você pode usar 

um lugar apropriado para isso, mas uma toalha ou uma fralda de pano limpa sobre 

uma superfície regular também servem. 

3. Deite o seu aluno e abra a fralda suja, mas não a tire logo. 

4. Remova as fezes, se houver, com a própria fralda. 

5. Levante o aluno erguendo as perninhas pelos calcanhares se criança ou vire de 

lado quando maiores. 

6. Dobre a fralda suja ao meio sobre o aluno, com a parte limpa para cima. 

7. Use um lenço umedecido para limpar completamente a parte da frente do aluno. 

Na menina, limpe sempre da frente para trás - da vagina para o ânus. Isso ajudará 

a reduzir a possibilidade de que bactérias entrem na vagina, o que pode causar 

uma infecção. 

8. Troque a fralda suja pela limpa. 

9. Feche a fralda fixando ambos os lados com as fitas adesivas e certifique-se de 

que ela esteja justa, mas não tão apertada que irrite a pele do aluno. 

10. Enrole a fralda suja, ponha-a num saco plástico e coloque-a no balde do lixo. 

Vista o seu aluno e lave de novo bem as mãos. Pronto! 

 

ASSADURAS 

Assaduras são inflamações cutâneas (também conhecidas como dermatites) 

bastante comuns em bebês. Os sintomas são ardência, sensação de queimadura, 

irritação, coceira e dor. 

 

As assaduras podem ser causadas por: 

 Acúmulo de calor e umidade proporcionado pela fralda; 

 Diarreia; 

 Desidratação; 

 Uso de antibióticos; 

 Alergias a sabonetes, fraldas e lenços umidecidos. 

Se não forem tratadas, as assaduras também podem se transformar em micose, 

infecções ou candidíase. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dermatites
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diarreia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desidrata%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3ticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Micose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Candid%C3%ADase
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Prevenção 

 Manter a pele o máximo de tempo possível seca e arejada; 

 Lavar com água e sabonete neutro; 

 No caso de bebês que utilizem fraldas, fazer trocas freqüentes, sempre 

higienizando a pele entre uma fralda e outra. 

 

Tratamento 

O tratamento exige que os cuidados de prevenção sejam seguidos. Geralmente, 

pomadas e cremes de uso tópico também são utilizados. 

 

ESCABIOSE 

O que é?  

A escabiose ou sarna é uma doença parasitária, causada pelo ácaro Sarcoptes 

scabiei. É uma doença contagiosa transmitida pelo contato direto interpessoal ou através 

do uso de roupas contaminadas. O parasita escava túneis sob a pele onde a fêmea 

deposita seus ovos que eclodirão em cerca de 7 a 10 dias dando origem a novos 

parasitas.  

 

Manifestações clínicas  

A doença tem como característica principal a coceira intensa que, geralmente, 

piora durante a noite. A lesão típica da sarna é um pequeno trajeto linear pouco elevado, 

da cor da pele ou ligeiramente avermelhado e que corresponde aos túneis sob a pele. 

Esta lesão dificilmente é encontrada, pois a escoriação causada pelo ato de coçar a torna 

irreconhecível. O que se encontra na maioria dos casos são pequenos pontos escoriados 

ou recobertos por crostas em consequência da coceira. É possível a infecção secundária 

destas lesões com surgimento de pústulas e crostas amareladas. As lesões atingem 

principalmente os seguintes locais: abdome, flancos, baixo ventre, umbigo, pregas das 

axilas, cotovelos, punhos, espaços entres os dedos das mãos e sulco entre as nádegas. 

Nos homens, a localização característica são os genitais, onde se forma lesões 

endurecidas e elevadas no pênis e na bolsa escrotal, que coçam muito. Nas mulheres, é 

comum os mamilos serem afetados pela doença. Nos bebês, o acometimento das plantas 

dos pés e palmas das mãos é frequente. A escabiose raramente atinge a pele do pescoço 

e da face, exceto nos alunos, em quem estas regiões podem também ser afetadas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
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Tratamento 

O tratamento da sarna consiste na aplicação de medicamentos sob a forma de 

loções na pele do corpo todo, do pescoço para baixo, mesmo nos locais onde não 

aparecem lesões ou coceira. Em casos resistentes ao tratamento, pode-se associar os 

tratamentos oral e local. As roupas de uso diário e as roupas de cama devem ser trocadas 

todos os dias, colocadas para lavar e passar a ferro. Todas as pessoas da casa que 

tiverem qualquer tipo de coceira devem se tratar ao mesmo tempo, para evitar a 

recontaminação. As unhas devem ser escovadas com sabonetes apropriados para a 

retirada de parasitas ali depositados pelo ato de coçar. Para evitar a doença não use 

roupas pessoais, roupas de cama ou toalhas emprestadas, evitar as aglomerações ou 

contato íntimo com pessoas de hábitos higiênicos duvidosos. Em pessoas com bons 

hábitos higiênicos, a sarna pode ser confundida com outras doenças que causam coceira, 

devendo o diagnóstico correto ser realizado por um médico dermatologista que indicará o 

tratamento ideal para cada caso. 

 

PEDICULOSE 

O que é?  

A pediculose da cabeça é uma doença parasitária, causada pelo Pediculus 

humanus var. capitis, vulgarmente chamado de piolho da cabeça. Atinge todas as classes 

sociais, afetando principalmente alunos em idade escolar e mulheres. É transmitida pelo 

contato direto interpessoal ou pelo uso de objetos como bonés, gorros, escovas de cabelo 

ou pentes de pessoas contaminadas. 

 

Manifestações clínicas 

A doença tem como característica principal a coceira intensa no couro cabeludo, 

principalmente na parte de trás da cabeça e que pode atingir também o pescoço e a 

região superior do tronco, onde se observam pontos avermelhados semelhantes a 

picadas de mosquitos. Com a coceira das lesões pode ocorrer a infecção secundária por 

bactérias, levando, inclusive, ao surgimento de gânglios no pescoço. Geralmente a 

doença é causada por poucos parasitas, o que torna difícil encontrá-los, mas em alguns 

casos, principalmente em pessoas com maus hábitos higiênicos, a infestação ocorre em 

grande quantidade. Outra característica da pediculose é a presença das lêndeas, que são 
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os ovos do parasita, depositados pelas fêmeas nos fios de cabelo. Tem coloração 

esbranquiçada e ficam grudados nos fios a cerca de 1cm do couro cabeludo. 

 

Tratamento 

O tratamento da pediculose da cabeça consiste na aplicação local de 

medicamentos específicos para o extermínio dos parasitas sob a forma de xampus ou 

loções. Existe também um tratamento em comprimidos, cuja dose varia de acordo com o 

peso da pessoa acometida. Ambos os tratamentos devem ser repetidos após 07 dias. Em 

casos de difícil tratamento, os melhores resultados são obtidos com a associação dos 

tratamentos oral e local. A lavagem da cabeça e utilização de pente fino são importantes 

para a retirada dos piolhos e lêndeas, que devem ser removidos em sua totalidade, já que 

os medicamentos muitas vezes não eliminam os ovos. Se as lêndeas não forem retiradas, 

darão origem a novos piolhos. Para facilitar a remoção das lêndeas, pode ser usado um 

pente fino, retirando-as uma a uma. Em alunos que frequentemente aparecem com 

piolhos, recomenda-se manter os cabelos curtos e examinar a cabeça em busca de 

parasitas, usando o pente fino sempre que chegarem da escola, que é, geralmente, o 

principal foco de infecção. As meninas de cabelos compridos devem ir à escola com os 

cabelos presos. Orientar os alunos para não compartilhar objetos de uso pessoal como 

pentes, escovas de cabelo, bonés, gorros, bandanas, arcos, etc. A escola deve ser 

comunicada quando a aluno apresentar a doença para que os outros pais verifiquem a 

cabeça de seus filhos, de modo que todos sejam tratados ao mesmo tempo, 

interrompendo assim o ciclo de recontaminação. 

 

CUIDANDO DO IDOSO 

Na escola, existe o trabalho educacional na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

que atende pessoas adultas e idosas em seus centros de ensino. Este tópico traz um 

cuidado com os idosos de forma ampla, pensando no seu acesso e permanência no 

ambiente escolar, bem como em todos os lugares que frequentar. 

Não se deve confundir alterações causadas pelo envelhecimento normal com 

distúrbios causados pela demência, erro comumente cometido. Senescência é o 

processo natural de envelhecimento; nele muitas mudanças acontecem, mas são 

consideradas normais. Algumas alterações de memória e outras funções cognitivas são 

comuns em idosos sadios. A senilidade é o processo de envelhecimento com a instalação 

http://www.cuidardeidosos.com.br/memoria/
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de uma patologia. Porém as manifestações de uma doença não acontecem “da noite para 

o dia”. Vão surgindo, pouco a pouco.  

Na demência, há um declínio lento de habilidades em administrar as 

responsabilidades em casa, nas atividades sociais. A perda de memória sempre ocorre na 

demência, mas não espere que este fato aconteça primeiro. Na verdade, quando 

percebemos uma falha importante na memória da pessoa idosa, muitas outras alterações 

já aconteceram e foram desconsideradas, ou seja, não foi dada a atenção necessária e 

muito menos procurado um atendimento médico especializado. Uma coisa é certa: as 

pessoas não mudam. Pessoas agressivas vão continuar sendo agressivas e muitas vezes 

aumentam esta característica. Pessoas que são descontraídas, cômicas, irão continuar 

sendo assim. Pessoas medrosas geralmente ficam ainda com mais medos e geralmente 

infundados.  

Cabe aos cuidadores de idosos, através de conversa descontraída, perceber as 

características destas pessoas, acolhendo-as com carinho, respeitando suas 

individualidades e sempre as conduzindo para que estejam seguras. Apesar dos esforços 

despendidos para garantir uma velhice cada vez mais ativa e saudável, a maioria dos 

idosos experimenta alguma fragilidade nessa fase. A doença traz consigo um fator 

emocional de regressão, no sentido de acentuar sentimentos de fragilidade, de 

dependência, de insegurança. O estado de doença acarreta algumas repercussões 

psíquicas inevitáveis, como preocupações, angústias, medos, alterações na autoimagem 

e algum nível de dependência. Embora possuam diversos significados em meio a tantas 

culturas ou mesmo indivíduos distintos, num sentido mais geral, dependência significa um 

estado em que a pessoa é incapaz de existir de maneira satisfatória sem a ajuda de 

outrem e autonomia, a capacidade do indivíduo em manter seu poder de decisão. Sobre 

dependência, esta significa uma condição do idoso a qual se caracteriza por 

degenerescência decorrente de doenças crônicas ou de outras patologias, que lhe 

ameaçam a integridade física, social e econômica, diminuindo ou impedindo a capacidade 

do indivíduo para atender suas necessidades.  

Dentre as alterações que conduzem o idoso a dependência destaca-se aquelas 

relacionadas ao adoecimento, as quais por suas características de cronicidade geram 

situações que necessitam da presença de outrem por longos períodos. 

 É preciso saber falar com o idoso. 
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 É muito importante que se fale ao idoso de maneira clara e em tom mais alto, porém 

sem gritar, e que se diminuam sons secundários como música, por exemplo. 

 Deve-se falar de frente para que ele possa ler os lábios. 

 As informações precisam ser fornecidas lentamente, passo a passo, com palavreado 

fácil, em letras grandes e impressas, tendo em vista as possíveis dificuldades de 

visão e memória. 

 Pode haver necessidade de ajuste nas técnicas e nos meios para que a higiene se 

efetue, pois muitas vezes, os idosos apresentam dificuldade motora. 

 A lavagem das mãos dos idosos é medida importante para evitar transmissão de 

doenças, deve ser feita de maneira criteriosa, e muitas vezes com o auxílio de um 

cuidador, sempre antes de se alimentar e após usar o sanitário. 

 O banho, além de refrescar o corpo, tem o objetivo de incentivar a criação de hábitos 

higiênicos, promovendo a saúde. Sua frequência está relacionada à temperatura da 

estação do ano. 

 Todos os cuidados de higiene, como banho, higiene dos cabelos, unhas, barba, boca, 

dentes e próteses, devem ser na medida do possível, realizados pelo próprio idoso, a 

fim de preservar sua habilidade. Quando necessário, o auxilio deve ser feito de forma 

que preserve a dignidade e individualidade do mesmo, sem exposição durante o 

banho e sempre que possível, respeitar o hábito do idoso, como uso de batons, 

esmaltes, penteados entre outros. - As roupas devem ser trocadas diariamente e ser 

da escolha do idoso. Nunca deve ser de uso coletivo, pois fazem parte da identidade 

de cada um. 

 Os objetos de higiene-pessoal devem ser de uso individual e exclusivo. 

 A necessidade de sono do idoso pode estar alterada, caso se mantenha uma rotina 

diária inadequada. O indivíduo encorajado a se retirar para o leito logo ao anoitecer 

pode ter sua necessidade de sono satisfeita durante a madrugada, simulando uma 

situação de insônia. A inatividade pode induzir a cochilos durante o dia, produzindo a 

mesma situação descrita anteriormente. O ideal é que se tenha uma rotina de 

atividades diurnas que permitam no máximo um cochilo (sesta) em torno de uma hora 

à tarde e se programe um período de sono noturno de 8 horas no período da noite. 

 

Dicas e sugestões para tornar mais confortável e segura a vida do idoso:  
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Quartos 

 Colocar interruptor próximo a cama, para que o idoso não precisa se levantar no 

escuro para acender a luz. Se possível, coloque um telefone perto da cama; 

 As camas devem ser baixas (45 a 50 cm incluindo colchão) de forma que, ao 

levantar, seus pés toquem o chão. Elas devem ter cabeceira, permitindo encostar e 

além disso, devem ser largas para dar maior segurança ao movimento dos idosos 

ao dormir; 

 Faça o chão do quarto em piso antiderrapante, sem tapetes ou objetos soltos; (as 

sandálias e sapatos também devem ser antiderrapantes); 

 Colcha/cobertor devem ser presos ao pé da cama, para trazer mais conforto no 

frio; 

 Acima dos 80 anos, evitar uso de mais que um travesseiro; 
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 Mesa de cabeceira: altura de uns 10 cm acima da cama, com bordas arredondadas 

e fixadas, evitando seu deslocamento; 

 Abajur fixo na mesa ou parede; 

 Armários com portas leves e cabideiros baixos; gavetas com trava de segurança, 

prateleiras com luz interna ao abrir a porta; puxadores tipo alça; 

 Janelas com abertura para dentro ou corrediças; 

 Persianas são melhores que cortinas (peso e acúmulo de pó); 

 Colocar cadeira para facilitar calçar meias e sapatos. 

 

Corredor entre quarto e banheiro e corredores em geral 

 Iluminação acionada no quarto para que a ida ao banheiro à noite seja mais 

segura; 

 Não deve haver objetos ou móveis atrapalhando a circulação; não devem ser 

usados tapetes soltos; 

 Cuidados com fios elétricos no chão – podem causar acidentes. 

 

Banheiro 

 Iluminação na entrada e chão antiderrapante; 

 Barras de segurança no box, lavatório e vaso sanitário; havendo dificuldade para 

abaixar para lavar o corpo, colocar um banco no box (alvenaria ou outro material, 

preferencialmente fixo); barra de vaso com altura de 30 cm acima do tampo; 

 Quando há dificuldade para levantar ou sentar, colocar adaptadores nos vasos 

sanitários para aumentar a altura do assento do vaso; o assento deve ter largura 

mínima de 45 cm e 46 cm do piso; além disso, podem ser colocados corrimãos e 

barras de apoio; 

 Só colocar banheira se houver espaço também para box. A banheira deve ter 

barras de segurança; 

 O ideal é que o box tenha espaço para 2 pessoas, para facilitar ajudar o idoso no 

banho; 

 Box com largura mínima de 80 cm e desnível máximo de 1,5 cm em relação ao 

piso do banheiro; 

 Acrescentar chuveirinho e ducha higiênica manual com altura de 45 cm do piso; 
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Fonte: https://www.simplesdecoracao.com.br                                                               Fonte: decoideias.net 

 

 Qualquer porta objeto deve ser fixo; 

 O box deve ser fechado com material inquebrável e porta de correr ou, se não for 

possível, cortina plástica; 

 Torneiras mono comando ou meia volta, alavanca ou célula fotoelétrica; 

 Tapetes de borracha com ventosas e de boa qualidade; por experiência, sugiro 

testar o tapete molhado antes de colocá-lo no banheiro do idoso; 

 Porta toalha deve estar o mais próximo do box, com altura de mais ou menos 

1,30m. 

 Bancadas com altura entre 80 e 85 cm; 

 A pia deve ter ralo protetor; 

 Evite prateleiras de vidro e superfícies cortantes; armários e estantes devem estar 

na altura da cintura ou peito; 

 As tomadas e os interruptores devem estar no alto e em área seca; 

 Acrescente espelho iluminado, espelho de aumento; 

 Recipientes para escovas, remédios, etc, em material inquebrável; 

 No caso de idoso com problemas que afetem sua memória e nível de consciência, 

retire a tranca do banheiro e instale a porta abrindo para fora. 

https://www.simplesdecoracao.com.br/
file:///C:/Users/monicasilva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2B3B792F/decoideias.net
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Fonte: https://www.simplesdecoracao.com.br                                                     Fonte: https://www.simplesdecoracao.com.br 

 

Ambiente externo / Entrada 

 Acesso sem barreiras; 

 Piso áspero, com marcações do caminho; 

 Porta com vão igual ou maior que 80 cm; 

 Maçanetas tipo alavanca; fechadura sobre a maçaneta; trincos deslizantes; 

 Evitar desníveis. Sendo impossível, fazer rampas, usar tapetes presos. 

 

Cozinha 

 Pia e bancada: altura entre 85 e 90 cm; torneiras de fácil manuseio; armários não 

muito altos. Os objetos mais pesados devem ficar em prateleiras mais baixas e os 

mais usados em locais de mais fácil acesso; gavetas com fácil abertura e trava de 

segurança; evite prateleiras de vidro e superfícies cortantes; armários e estantes 

devem estar na altura da cintura ou peito; 

 Fogões com botões na parte da frente e sistema que feche o gás automaticamente 

se a chama se apagar; 

 Manter luvas térmicas e suportes para utensílios quentes à mão; 

 Aquecedor deve estar fora da cozinha e se houver botijão de gás, fora de casa; 

 As prateleiras devem permitir acesso sem necessidade de levantar muito os 

braços; 

 Use o máximo de utensílios de plástico ou metal; 

 Micro-ondas devem ter fácil acesso e permanecerem desligados quando não 

usados. 

 

https://www.simplesdecoracao.com.br/
https://www.simplesdecoracao.com.br/
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Fonte: https://www.simplesdecoracao.com.br 

 

Área de Serviço 

 O tanque e a tábua de passar devem ser adequados para uso na posição sentada 

(75 cm); 

 As tomadas devem estar a 1 a 1,20 m do chão; 

 Evite escadas dobráveis; 

 Os pisos devem ser antiderrapantes. 

 

Sala de Estar / jantar 

 Se o idoso tem dificuldade de visão, coloque lâmpadas mais fortes; 

 Mantenha a circulação livre de obstáculos e prefira móveis com cantos 

arredondados; 

 As poltronas e sofás devem ter por volta de 50 cm de altura e com design que 

facilite sentar e levantar. Profundidade: 70 a 80 cm. Os assentos não devem ser 

muito macios; 

 As cadeiras devem ter encosto alto e apoio lateral; 

 Mesas de apoio devem ter altura média de 60 cm; 

 Estantes devem ter prateleiras fixadas e fáceis de serem alcançadas; 

https://www.simplesdecoracao.com.br/
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 A mesa de jantar deve ter altura de 75 cm e bordas arredondadas; prefira não usar 

tapetes soltos e cadeiras sem braço; tenha bom espaço para circulação em volta 

da mesa; 

 Tenha interruptores de luz nas entradas e saídas dos ambientes. 

 

Escadas e Circulação 

 Corrimão – altura média de 80 cm, indo além do último degrau; prefira escadas 

retas às curvas, que apresentam degraus estreitos nos cantos, o que pode causar 

acidente, principalmente para idosos;  

 A altura ideal para os degraus é em torno de 15 cm; 

 Use fita antiderrapante nos degraus; demarque e ilumine muito claramente o início 

e fim da escada; sempre prefira rampas às escadas; as rampas devem ter um 

declive de 10% no máximo. 

 

CUIDADOS COM A NUTRIÇÃO NO IDOSO 

O que é preciso saber para manter uma alimentação saudável no idoso? 

É recomendável que: toda refeição seja bonita, cheirosa, gostosa, variada, que 

contenha todos os grupos de alimentos, de fácil digestão e em quantidades suficientes; a 

alimentação seja dividida em várias refeições (5 a 6 por dia). 

 

E quanto ao conteúdo das refeições? 

Deve-se oferecer ao idoso, alimentos: variados e ricos em nutrientes; com fibras 

para ajudar no funcionamento intestinal; que contenham cálcio; como carnes para 

prevenir anemia; como hortaliças e frutas para ofertar vitaminas; 6 a 8 copos com água 

por dia. 

 

E se o idoso apresentar algum distúrbio intestinal? 

 Na presença de diarreia: trocar o leite de vaca por leite ou suco de soja; evitar 

fibras; oferecer polpa de maçã, banana-maçã, bastante água, água de coco ou 

sucos bem diluídos. 

 Na presença de prisão de ventre: oferecer alimentos ricos em fibras como verduras 

cruas (alface, almeirão, agrião), frutas cruas (laranja com bagaço, mamão, ameixa 



 

42 

 

seca, uva passa), legumes (abobrinha, quiabo, abóbora) e alimentos integrais (pão 

integral, arroz, aveia, farelo e germe de trigo). 

 

Por que o idoso se engasga com facilidade? 

 O próprio envelhecimento facilita o aparecimento de engasgos; porém, o cuidador 

deve observar se existem: falhas dentárias; dentaduras mal adaptadas; 

regurgitação gastroesofágica, isto é, se o alimento retorna do estômago para a 

garganta. 

 

E quais os cuidados que o idoso quando engasga deve receber do cuidador? 

 O cuidador deve providenciar a correção das falhas dentárias e adequação das 

próteses; dar alimentos mais consistentes, pois, a mastigação é um excelente 

exercício; nos casos de haver regurgitação do alimento, procurar o médico. 

 

CUDADOS COM A PELE DO IDOSO 

As alterações cutâneas podem ser evidenciadas nas diferentes camadas da pele: 

epiderme; derme e hipoderme. Dependem de fatores individuais, geneticamente 

determinados, onde interferem os ambientes externo e interno, aos quais a pele foi 

exposta durante a vida. Relacionar o envelhecimento com as alterações que ocorrem na 

pele, não é simples, pois parece que muitas mudanças da pele, que são habitualmente 

vistas na velhice, podem não ser resultado do envelhecimento por si só, e ainda muitas 

pesquisas procuram elucidar esses processos. Portanto, seria conveniente, dizer que as 

mudanças observadas na velhice são “associadas ao” do que “causadas pelo” 

envelhecimento. 

Na epiderme, a camada córnea está marcadamente reduzida, embora possa haver áreas 

de espessamento hiperceratótico. A descamação, principalmente nas extremidades, é 

bem marcada, sendo basicamente causada por diminuição da secreção sebácea, por 

mudanças nos lipídios, associadas a menor conteúdo de água, predispondo a pele a 

maior ressecamento e presença de fissuras, com resistência diminuída à agressão de 

substâncias alcalinas, como sabões e outros produtos químicos. A epiderme subjacente 

está adelgaçada, com achatamento das cristas interpapilares e da junção 

dermoepidérmica, que antes mostrava aspecto ondulado. Há variações no tamanho e na 

forma das células da camada basal que apresentam distribuição desordenada. Com o 
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envelhecimento a derme apresenta redução da espessura com perda das fibras elásticas 

e do colágeno. As fibras elásticas ficam mais amorfas e as colágenas afinam-se. Essas 

alterações são também responsáveis pelo enrugamento, muito embora grandes sulcos 

possam decorrer de alterações da hipoderme e da massa muscular. Estudos têm 

mostrado que o colágeno da derme muda tanto qualitativamente quanto quantitativamente 

com o envelhecimento. As mudanças qualitativas refletem na diminuição da solubilidade e 

na alteração de várias propriedades físicas da molécula (ficam mais estáveis, pelo 

acúmulo no número de ligações covalentes cruzadas entre as cadeias alfa das moléculas 

do colágeno). A mudança quantitativa de colágeno é resultante da diminuição da atividade 

metabólica dos fibroblastos, que são as células responsáveis por sua síntese. Não 

podemos esquecer que é a derme que proporciona a resistência e a elasticidade da pele. 

Nas mulheres na pós-menopausa, o colágeno declina cerca de 2,1% ao ano, estando 

relacionado aos anos de menopausa (carência de esteroides sexuais) e não à idade 

cronológica. Muitos estudos mostram, porém de forma definitiva, que a terapia de 

reposição hormonal (uso de estrogênios) atua positivamente na pele, melhorando o 

colágeno tipo I, que é o principal constituinte da derme, entretanto, verificou-se que a 

concentração do colágeno tipo II também é beneficiada. 

A hipoderme também poderá diminuir com a idade, agravando as condições da 

pele que, além de mais fina e vulnerável, ficará mais desprotegida sem o seu 

acolchoamento adiposo, favorecendo o enrugamento.  

O envelhecimento cutâneo é evidenciado pela diminuição das secreções 

endócrinas e estreitamento das arteríolas cutâneas, afetando as reações enzimáticas do 

tecido conjuntivo e estruturas epiteliais, interferindo com a nutrição tissular e com o 

metabolismo do colágeno, elástico dos vasos, do tecido adiposo e dos músculos.  

As Rugas – Com o envelhecimento, a pele perde a elasticidade, os músculos 

enfraquecem e ficam frouxos, o coxim subcutâneo dissolve-se e a pele perde o apoio 

levando ao aparecimento das rugas. A cronologia e o aparecimento das rugas são 

variáveis de pessoa para pessoa. Aparecem sulcos em todas as direções: horizontais na 

fronte e nariz; pregas nas pálpebras e canto externo dos olhos, de onde se espalham 

rugas oblíquas ¾ os “pés de galinha”; verticais na glabela, no lábio superior e na frente da 

orelha, além de uma ruga oblíqua importante no sulco nasolabial.  

Manchas senis – Com a idade, há uma progressiva redução do número de 

melanócitos dopa-positivos da pele com consequente formação de manchas 
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hipocrômicas. Há também formação de sardas (pequenas manchas pigmentadas, 

castanhas) que surgem no rosto e no corpo de certas pessoas, sobretudo nas de pele 

muito clara, devido ao aumento da deposição de melanina. Surgem também melanoses 

(pigmentos pretos pelo depósito abundante de melanina). Estas alterações ocorrem em 

50% dos indivíduos acima de 45 anos, devido à hiperplasia localizada de melanócitos da 

junção dermoepidérmica.  

Fragilidade capilar - As alterações mais frequentemente observadas nos cabelos 

são o embranquecimento e a queda. O embranquecimento inicia-se nas têmporas, em 

faixa etária que depende de raça e hereditariedade, disseminando-se, gradualmente, pelo 

couro cabeludo. O cabelo branco, por si só, não pode ser considerado como uma 

expressão de pré-senescência, podendo estar presente até em indivíduos de pouca 

idade. A queda de cabelo se processa de maneira difusa, há uma mudança gradual na 

espessura dos cabelos do occipto para o ápice. Geralmente, essa diminuição de cabelos 

é imperceptível cosmeticamente, mas torna-se evidente na senilidade. Os cabelos 

diminuem, em número e volume, e embranquecem. Primeiro diminuem os corporais, 

seguidos dos pelos do púbis e das axilas. Acima dos 60 anos, grande parte das mulheres 

não tem pelos axilares e apresentam declínio acentuado dos pubianos. Os pelos das 

pernas também diminuem, em número e volume. Paradoxalmente, aparecem pelos 

terminais faciais, com aumento da espessura e comprimento. Além da idade cronológica, 

fatores hormonais e hereditários também são importantes, as glândulas sudoríparas e 

sebáceas diminuem, em tamanho e função, em graus variáveis.  

Cuidados com a pele - A estrogenioterapia, feita de acordo com os esquemas 

prescritos para mulheres climatéricas, atua não só como terapêutica, mas também como 

preventivo das alterações descritas da pele. A pele seca e escamosa é quase sempre 

reversível com reposição de hormônios sexuais apropriados. É evidente que os 

hormônios sexuais e, em particular os estrogênios, desempenham importante papel na 

manutenção da qualidade da pele da mulher, pois segundo vários estudos existem 

receptores para estrogênios na pele. A produção de colágeno aumenta após a 

administração de estrogênios, os quais alteram a polimerização de mucopolissacarídeos. 

Esta terapêutica também melhora o conteúdo de água no fluido intercelular da derme, 

pelo aumento da síntese de ácido hialurônico. A alimentação rica em água e vitaminas, 

assim como o repouso, as massagens e a limpeza adequada da pele complementam a 

terapêutica. 
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1.2 Alimentação 

Uma alimentação saudável, isso é, adequada nutricionalmente e sem 

contaminação, tem influência no bem-estar físico e mental, no equilíbrio emocional, na 

prevenção e tratamento de doenças.  

Nem sempre é fácil alimentar outra pessoa, por isso o cuidador precisa ter muita 

calma e paciência, estabelecer horários regulares, criar um ambiente tranquilo. São 

orientações importantes:  

 Para receber a alimentação, a pessoa deve estar sentada confortavelmente. 

Jamais ofereça água ou alimentos à pessoa na posição deitada, pois ela 

pode engasgar.  

 Se a pessoa cuidada consegue se alimentar sozinha, o cuidador deve 

estimular e ajudá-la no que for preciso: preparar o ambiente, cortar os 

alimentos, etc. Lembrar que a pessoa precisa de um tempo maior para se 

alimentar, por isso não se deve apressá-la.  

 É importante manter limpos os utensílios e os locais de preparo e 

consumo das refeições. A pessoa que prepara os alimentos deve cuidar de 

sua higiene pessoal, com a finalidade de evitar a contaminação dos 

alimentos.  

 Quando a pessoa cuidada estiver sem apetite, o cuidador deve 

oferecer alimentos saudáveis e de sua preferência, incentivando-a a comer. 

A pessoa com dificuldades para se alimentar aceita melhor alimentos 

líquidos e pastosos, como legumes amassados, purês, mingau de aveia ou 

amido de milho, vitamina de frutas com cereais integrais. 

 Para estimular as sensações de gosto e cheiro, que com o avançar da idade 

ou com a doença podem estar diminuídos, é importante que as refeições 

sejam saborosas, de fácil digestão, bonitas e cheirosas.   

 Uma boa maneira de estimular o apetite é variar os temperos e o modo de 

preparo dos alimentos.  

 Se a pessoa consegue mastigar e engolir alimentos em pedaços 

não há razão para modificar a consistência dos alimentos. No caso da 

ausência parcial ou total dos dentes, e uso de prótese, o cuidador deve 

oferecer carnes, legumes, verduras e frutas bem picadas, desfiadas, 

raladas, moídas ou batidas no liquidificador.  
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 Para manter o funcionamento do intestino é importante que o cuidador 

ofereça à pessoa alimentos ricos em fibras como as frutas e hortaliças 

cruas, leguminosas, cereais integrais como arroz integral, farelos, trigo para 

quibe, canjiquinha, aveia, gérmen de trigo, etc. Substituir o pão branco por 

pão integral e escolher massas com farinha integral. Substituir metade da 

farinha branca por integral em preparações assadas. Acrescentar legumes e 

verduras no recheio de sanduíches e tortas e nas sopas.  

 Sempre que for possível, o cuidador deve estimular e auxiliar a pessoa 

cuidada a fazer caminhadas leves, alongamentos e passeios ao ar livre. 

 Oferecer à pessoa cuidada, de preferência nos intervalos das 

refeições, 6 a 8 copos de água por dia. 

 É importante que a pessoa doente ou em recuperação coma  diariamente 

carnes e leguminosas, pois esses alimentos são ricos em ferro. O ferro dos 

vegetais é mais bem absorvido quando se come junto alimentos ricos em 

vitamina C, como laranja, limão, caju, goiaba, abacaxi e outros, em sua 

forma natural ou em sucos.  

 O consumo moderado de açúcar, doces e gorduras ajudam a manter o 

peso adequado e a prevenir doenças cardiovasculares, obesidade e 

diabetes.  

 O cuidador e a família da pessoa cuidada devem observar a data de 

validade dos produtos, evitando comprar grandes quantidades de alimentos 

e aqueles com prazo de validade próximo do vencimento.   

 É importante receber orientação da equipe de saúde, quando for necessário 

usar adoçantes. 

 No caso do aluno que se alimenta por sonda, este procedimento deverá ser 

realizado por um familiar responsável no horário prescrito da refeição. 

 

2 Primeiros Socorros 

 

A importância dos primeiros socorros 

A grande maioria dos acidentes poderia ser evitada, porém, quando eles ocorrem, 

alguns conhecimentos simples podem diminuir o sofrimento, evitar complicações futuras e 

até mesmo salvar vidas. O fundamental é saber que, em situações de emergência, deve 
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se manter a calma e ter em mente que a prestação de primeiros socorros não exclui a 

importância de um médico. Além disso, certifique-se de que há condições seguras o 

bastante para a prestação do socorro sem riscos para você. Não se esqueça que um 

atendimento de emergência mal feito pode comprometer ainda mais a saúde da vítima. O 

artigo 135 do Código Penal Brasileiro é bem claro: deixar de prestar socorro à vítima de 

acidentes ou pessoas em perigo eminente, podendo fazê-lo, é crime. 

 

Conceitos preliminares 

Deixar de prestar socorro significa não dar nenhuma assistência à vítima. A pessoa 

que chama por socorro especializado, por exemplo, já está prestando e providenciando 

socorro. Qualquer pessoa que deixe de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo 

fazê-lo, estará cometendo o crime de omissão de socorro, mesmo que não seja a 

causadora do evento. A omissão de socorro e a falta de atendimento de primeiros 

socorros eficiente são os principais motivos de mortes e danos irreversíveis nas vítimas. 

Os momentos após um acidente, principalmente as duas primeiras horas são os mais 

importantes para se garantir a recuperação ou a sobrevivência das pessoas feridas. 

Todos os seres humanos são possuidores de um forte espírito de solidariedade e é este 

sentimento que nos impulsiona para tentar ajudar as pessoas em dificuldades. Nestes 

trágicos momentos, após os acidentes, muitas vezes entre a vida e a morte, as vítimas 

são totalmente dependentes do auxílio de terceiros. Acontece que somente o espírito de 

solidariedade não basta. Para que possamos prestar um socorro de emergência correto e 

eficiente, precisamos dominar as técnicas de primeiros socorros. Algumas pessoas 

pensam que na hora de emergência não terão coragem ou habilidade suficiente, mas isso 

não deve ser motivo para deixar de aprender as técnicas, porque nunca sabemos quando 

teremos que utilizá-las. 

 Socorrista: É como chamamos o profissional em atendimento de emergência. 

Portanto, uma pessoa que possui apenas o curso básico de Primeiros Socorros não deve 

ser chamado de Socorrista e sim de atendente de emergência. Devemos, sempre que 

possível, preferir o atendimento destes socorristas e paramédicos, que contam com a 

formação e equipamentos especiais. 

 Atendimento Especializado: Na maioria das cidades e rodovias importantes é 

possível acionar o atendimento especializado, que chega ao local do acidente em poucos 

minutos. 
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O que são primeiros socorros? Como o próprio nome sugere, são os 

procedimentos de emergência que devem ser aplicados à uma pessoa em perigo de vida, 

evitando o agravamento do caso, até que ela receba assistência definitiva. 

Quando devemos prestar socorro? Sempre que a vítima não esteja em 

condições de cuidar de si própria. 

Quais são as primeiras atitudes? Geralmente os acidentes são formados de 

vários fatores e é comum quem os presencia, ou quem chega ao acidente logo que este 

aconteceu, deparar com cenas de sofrimento, nervosismo, pânico, pessoas inconscientes 

e outras situações que exigem providências imediatas. Quando não estivermos sozinhos, 

devemos pedir e aceitar a colaboração de outras pessoas, sempre se deixando liderar 

pela pessoa que apresentar maior conhecimento e experiência. Se essa pessoa de maior 

experiência e conhecimento for você, solicite a ajuda das demais pessoas, com calma e 

firmeza, demonstrando a cada uma o que deve ser feito, de forma rápida e precisa. 

Apesar da gravidade da situação devemos agir com calma, evitando o pânico. Transmita 

confiança, tranqüilidade, alívio e segurança aos acidentados que estiverem conscientes, 

informando que o auxílio já está a caminho. Aja rapidamente, porém dentro dos seus 

limites. Use os conhecimentos básicos de primeiros socorros. Às vezes, é preciso saber 

improvisar. 

 

2.1 Engasgo (Asfixia) 

 

Sufocação 

 Jamais deixe próximo ao aluno sacos plásticos ou papéis impermeáveis; 

 Se deitar o aluno no berço, estar sempre por perto; 

 Evitar usar travesseiros e cobertores pesados. 

 

           Vômitos e engasgos 

 Nunca ofereça líquidos e alimentos na posição deitada; 

 Deitar após 20 minutos no mínimo; 

 Não deixar o aluno sozinho durante a alimentação. 
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Objetos engolidos 

 Nunca tente puxar os objetos da garganta ou abrir a boca para examinar o seu 

interior. Deixe a pessoa tossir com força, este é o recurso mais eficiente quando 

não há asfixia; 

 Se o objeto tem arestas ou pontas e a pessoa reclamar de dor, procure um médico; 

 Se a pessoa não consegue tossir com força, falar ou chorar, é sinal de que o objeto 

está obstruindo as vias respiratórias, o que significa que há asfixia. 

O que fazer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/aspiracao-de-corpo-estranho/ 

                                

 Aplique a chamada "manobra de Heimlich". Fique de pé ao lado e ligeiramente 

atrás da vítima. 

 A cabeça da pessoa deve estar mais baixa que o peito. Em seguida, dê 4 

pancadas fortes no meio das costas, rapidamente com a mão fechada. A sua outra 

mão deve apoiar o peito do aluno. 

 Se o aluno continuar asfixiado, fique de pé, atrás, com seus braços ao redor da 

cintura da pessoa. Coloque a sua mão fechada com o polegar para dentro, contra o 

abdômen da vítima, ligeiramente acima do umbigo e abaixo do limite das costelas. 

Agarre firmemente o pulso com a outra mão e exerça um rápido puxão para cima. 

Repita, se necessário, 4 vezes numa seqüência rápida. 

 Se a vítima for um bebê ou criança pequena, deite-a de bruços apoiando no seu 

braço. Dê 4 pancadas fortes, mas sem machucá-lo. 

 Mantenha o bebê apoiado no seu braço, virado de costas, com a cabeça mais 

baixa que o resto do corpo, e apoie 2 ou 3 dedos no seu abdômen, ligeiramente 

https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/aspiracao-de-corpo-estranho/
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acima do umbigo e abaixo da caixa torácica. Pressione as pontas dos dedos com 

um ligeiro alongamento ascendente. Se necessário, repetir 4 vezes. 

 Procure auxílio médico. 

 

2.2 Quedas 

 

As quedas são os acidentes que mais ocorrem com as crianças no ambiente 

escolar, podendo ocasionar desde uma simples escoriação até fraturas. Após uma queda 

é  importante que a equipe de saúde avalie a pessoa e identifique a causa. Ao atender a 

pessoa que caiu, observe se existe alguma deformidade, dor intensa ou incapacidade de 

movimentação, que sugere fratura. No caso de suspeita de fratura, caso haja 

deformidade, não tente “colocar no lugar”, procure não movimentar a pessoa cuidada e 

chame o serviço de emergência o mais rápido possível (BRASIL, 2008). 

 

2.3 Convulsão 

 

A crise convulsiva caracteriza-se pela perda repentina de consciência, 

acompanhada de contrações musculares. O aluno vítima de uma crise convulsiva sempre 

cai e seu corpo fica tenso e retraído. Em seguida ela começa a se debater intensamente e 

pode apresentar os olhos virados para cima e os lábios e dedos arroxeados. Em certos 

casos, a vítima baba e urina. Estas contrações fortes duram de dois a quatro minutos. 

Depois disto, os movimentos vão enfraquecendo e o aluno recupera-se lentamente. A 

crise convulsiva pode acontecer em consequência de febre muito alta, intoxicação ou, 

ainda, devido à epilepsia ou lesões no cérebro. Diante de um caso de convulsão, tome as 

providências seguintes:  

 Deite o aluno no chão e afaste tudo o que esteja ao seu redor e possa machucá-lo 

(móveis, objetos, pedras, etc.) não impeça os movimentos do aluno.  

 Retire as próteses dentárias, óculos, colares e outras coisas que possam ser 

quebradas ou machucar o aluno.  

 No caso de a vítima já ter cerrado os dentes, não tente abrir-lhe a boca.  

 Desaperte a roupa do aluno e deixe que ele se debata livremente, coloque um 

pano debaixo de sua cabeça, para evitar que se machuque.  
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 A pessoa que está tendo convulsões apresenta muita salivação. O estado de 

inconsciência não permite que ela engula a saliva. Por isso, é preciso tomar mais 

uma providência para evitar que fique sufocada: deite-a com a cabeça de lado e 

fique segurando a cabeça nesta posição. Desta forma a saliva escoará com 

facilidade. Não dê ao aluno nenhuma medicação ou líquido pela boca, pois ele 

poderá sufocar.  

 Cessada a convulsão, deixe o aluno em repouso até que recupere a consciência. 

Após a convulsão, ele dorme e este sono pode durar segundo ou horas. Coloque-o 

na cama ou em algum lugar confortável e deixe-o dormir.  

 Em seguida, encaminhe-o à assistência médica.  

 Nunca deixe de prestar socorro ao aluno vítima de uma crise epilética convulsiva, 

pois sua saliva não é contagiosa. 

 

2.4 Vômito 

 

Os vômitos podem estar relacionados  à doença ou a uma reação do organismo a  

um alimento ou medicamento.  Vômitos freqüentes causam desidratação, principalmente 

em crianças, idosos e pessoas debilitadas.  Ao atender a pessoa acamada que esteja 

vomitando, vire-a de lado para evitar que o vômito seja aspirado e chegue aos pulmões. 

Em caso de vários episódios de vômitos em jato intenso, comunique a família e 

chame o serviço médico de urgência para evitar um quadro de desidratação. 

 

2.5 Diarreia 

 

Diarreia são fezes líquidas em maior número do que a pessoa evacua 

normalmente. As crianças e os idosos com diarreia podem facilmente ficar desidratados.  

A alimentação da pessoa com diarreia não deve ter  alimentos fibrosos como:  

verduras, legumes, frutas, feijão e alimentos doces.  

Nos primeiros sinais de diarreia, acompanhada de vômitos, sangue nas fezes,  

vermelhidão na pele, febre e calafrios,  é preciso comunicar a família e ser encaminhada 

para que seja avaliada  pela  equipe de saúde.  
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2.6 Sangramentos (Hemorragia) 

 

É a perda de sangue em qualquer parte do corpo. Pode acontecer externamente 

ou internamente, resultante de  feridas, cortes, úlceras ou rompimento de vasos 

sangüíneos. O sangramento interno  é  mais grave e mais difícil de ser identificado. 

Procure localizar  de onde vem o sangramento e estancá-lo, apertando o local com as 

mãos. Para evitar contaminação proteja o local com um pano limpo. Para diminuir o 

sangramanto, utilize compressa com gelo ou água gelada, mantendo elevado.  Se a 

hemorragia  acontecer  num órgão interno que se  comunica com o exterior o 

sangramanto será percebido na boca, nariz, fezes, urina, vagina ou pênis, dependendo do 

local onde rompeu o vaso sangüíneo. 

No sangramento do intestino é possível perceber  fezes  escuras e com cheiro 

fétido,  o sangue que vem do estômago escuro como borra de café ou vermelho vivo e 

pode ser observado no vômito. O sangue que sai do pulmão é vermelho vivo e com 

bolhas de ar. Na hemorragia de bexiga o sangue sai pela urina. O sangue que sai pela 

vagina pode ser de uma hemorragia da vagina, do útero ou das trompas. Qualquer tipo de 

sangramento deve ser avaliado pela equipe de saúde. 

O controle da hemorragia deve ser feito imediatamente, pois uma hemorragia 

abundante e não controlada pode causar morte em 3 a 5 minutos. 

A hemorragia externa é a perda de sangue ao rompimento de um vaso sanguíneo 

(veia ou artéria). Quando uma artéria é atingida, o perigo é maior. Nesse caso, o sangue é 

vermelho vivo e sai em jatos rápidos e fortes. 

Quando as veias são atingidas, o sangue é vermelho escuro, e sai de forma lenta e 

contínua. 

A hemorragia interna é o resultado de um ferimento profundo com lesão de órgãos 

internos. 

 

Sangramentos externos - o que fazer 

 Procure manter o local que sangra em plano mais elevado que o coração. 

 Pressione firmemente o local por cerca de 10 minutos, comprimindo com um pano 

limpo dobrado ou com uma das mãos. Se o corte for extenso, aproxime as bordas 

abertas com os dedos e mantenha unidas. Ainda, caso o sangramento não cesse, 

pressione com mais firmeza por mais 10 minutos. 
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 Quando parar de sangrar, cubra o ferimento com uma gaze e prenda-a com uma 

atadura firme, mas que permita a circulação do sangue. Se o sangramento persistir 

através do curativo, coloque novas ataduras, sem retirar as anteriores, evitando a 

remoção de eventuais coágulos. 

 

O que não deve fazer 

 Não deve tentar retirar corpos estranhos dos ferimentos. 

 Não deve aplicar substâncias como pó de café ou qualquer outro produto. 

 

Sangramentos internos - como verificar o que fazer 

 Acidentes graves, sobretudo com a presença de fraturas podem causar 

sangramentos internos. 

 A hemorragia interna pode levar rapidamente ao estado de choque e, por isso, a 

situação deve ser acompanhada e controlada com muita atenção para os sinais 

externos: pulso fraco e acelerado, pele fria e pálida, mucosas dos olhos e da boca 

brancas, mãos e dedos arroxeados pela diminuição da irrigação sanguínea, sede, 

tontura e inconsciência. 

 Não dê alimentos à vítima e nem aqueça demais com cobertores. 

 Peça auxílio médico imediato. 

 

Sangramentos nasais - o que fazer 

 Incline a cabeça da pessoa para a frente, sentada, evitando que o sangue vá para 

a garganta e seja engolido, provocando náuseas. 

 Comprima a narina que sangra e aplique compressas frias no local. 

 Depois de alguns minutos, afrouxe a pressão vagarosamente e não assoe o nariz. 

 Se a hemorragia persistir, volte a comprimir a narina e procure socorro médico. 

 

Como Agir Frente a um Acidente na Escola 
 

 Tenha calma e firmeza para usar os conhecimentos básicos de Primeiros Socorros, 

respeitando suas limitações.  

 Observe o local do acidente. Verifique sua segurança e das demais pessoas. Não 

se torne mais uma vítima.  
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 Peça para alguém ligar para o socorro especializado, informando o local do 

acidente, telefones de contato e a situação da vítima, e em seguida para a família 

da vítima.  

 Procure tranqüilizar a vítima.  

 Execute somente o procedimento que souber fazer com segurança, para evitar 

maiores complicações no estado da vítima.  

 Evite remover a vítima e só a transporte em último caso. Aguarde no local o 

socorro especializado.  

 Tome cuidado com atitudes incorretas e precipitadas, isso pode agravar a situação.  

Monitore sempre os sinais vitais (respiração, pulsação, temperatura e pressão 

arterial) até a chegada do socorro. 

 

Para Onde Ligar? 
 

Corpo de Bombeiros .............193 

SAMU ...................................192 

Polícia Militar .........................190 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL II 

Emilin Odília Rossi de Carvalho Goulart 

 
Posicionamento Adequado 

 

O posicionamento adequado do aluno é um importante aliado para preservar a 

integridade muscular e articular. Para isso, em alguns casos se faz necessário o uso de 

mobiliários e equipamentos específicos considerando as necessidades do paciente e sua 

capacidade funcional, ou seja, assentos e encostos que promovam a melhora do 

alinhamento, estabilidade e conforto.  

Podemos verificar na ilustração abaixo duas situações que, em um primeiro 

momento, existe um posicionamento inadequado, onde certamente o aluno terá 

dificuldade em manter o contato visual com as pessoas que estão à sua frente, sentirá 

desconforto, além de ser necessário utilizar grande parte de suas energias, por medo de 

cair. Com este posicionamento, dificilmente conseguirão manusear objetos e serem 

funcionais.                          

 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf 

 

Ao corrigirmos seu posicionamento, com pontos de apoio, estabilidade e 

alinhamento postural, o aluno estará relaxado, conseguirá manusear melhor os objetos, 

permanecerá com melhor contato e seguimento visual do espaço, e sua atenção será 

melhor e maior.  

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf
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Muitas vezes, adaptações simples como almofadas para apoio lateral do tronco, 

cintos, apoio de cabeça, apoio para os pés ou um simples antiderrapante no assento, 

facilitarão muito na obtenção de uma postura estável e confortável. 

 O alinhamento e a estabilidade postural, continuam o tratamento, facilitam as 

atividades diárias e melhoram a interação do paciente com o meio em que vive, além de 

proporcionar ao aluno o controle postural necessário para a realização de atividades 

cotidianas, interação com o ambiente e manutenção da independência. Pode ainda, evitar 

complicações como o surgimento de deformidades articulares, dor, desconforto, 

complicações respiratórias, lesões por pressão, entre outras.  

 

Lesões por Pressão 
 

A lesão por pressão pode ser definida como uma lesão de pele causada pela 

interrupção sanguínea em uma determinada área, que se desenvolve devido a uma 

pressão aumentada por um período prolongado, ou seja quando a pessoa fica muito 

tempo em uma mesma posição. 
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Fonte: Guia para prevenção de Úlcera por Pressão ou Escara. Orientação para alunos adultos e famílias 

 

Estágios da Lesão por Pressão  
 

Estágio 1: É um eritema da pele intacta que não embranquece após a remoção da 

pressão. Em alunos com a pele mais escura, a descoloração da pele, o calor, o edema ou 

o endurecimento também podem ser indicadores de danos.  

 

 

Fonte: Prevenção e manejo da lesão por pressão: segurança do paciente. Disponível em: 

http://eerp.usp.br/feridascronicas/recurso_educacional_lp_1_4.html 

 

 

http://eerp.usp.br/feridascronicas/recurso_educacional_lp_1_4.html
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Estágio 2: É uma perda parcial da pele envolvendo a epiderme, derme ou ambas. A 

úlcera é superficial e apresenta-se como uma abrasão, uma bolha ou uma cratera rasa.  

 

Fonte: Prevenção e manejo da lesão por pressão: segurança do paciente. Disponível em: 

http://eerp.usp.br/feridascronicas/recurso_educacional_lp_1_4.html 

 

Estágio 3: É uma perda da pele na sua espessura total, envolvendo danos ou uma 

necrose do tecido subcutâneo que pode se aprofundar, não chegando até a fáscia 

muscular. A úlcera se apresenta clinicamente como uma cratera profunda.  

 

 

 

 

Fonte: Prevenção e manejo da lesão por pressão: segurança do paciente. Disponível em: 

http://eerp.usp.br/feridascronicas/recurso_educacional_lp_1_4.html 

 

http://eerp.usp.br/feridascronicas/recurso_educacional_lp_1_4.html
http://eerp.usp.br/feridascronicas/recurso_educacional_lp_1_4.html
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Estágio 4: É uma perda da pele na sua total espessura e perda tissular com exposição ou 

palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso.  

 

Fonte: Prevenção e manejo da lesão por pressão: segurança do paciente. Disponível em: 

http://eerp.usp.br/feridascronicas/recurso_educacional_lp_1_4.html 

 

 

Como Prevenir 
  

 Observar a integridade da pele; 

 Hidratar a pele com hidratante a base de óleos graxos;  

 Manter roupa de cama e roupas de uso pessoal limpas e secas; 

 Lençóis esticados; 

 Observar sinais de hiperemia (vermelhidão na pele);  

 Manter proeminências ósseas livres, calcanhares e regiões ósseas que ficam em 

contato com a cama ou cadeira; 

 Posicionamento adequado (posicionar de uma forma que a pessoa se sinta 

confortável e que não aumente a pressão na posição);    

 Inspecionar cuidadosamente os pontos mais sensíveis para o surgimento de 

úlceras, como a região inferior da cabeça, região das escápulas, região torácica da 

coluna, região sacral da coluna, quadril, cotovelos, tornozelos, entre outras.  

 

http://eerp.usp.br/feridascronicas/recurso_educacional_lp_1_4.html
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Fonte: Guia para prevenção de Úlcera de Pressão ou Escara. Orientação para alunos adultos e famílias 

 

 Mudança de decúbito (mudança de posição) a cada 2 horas. Estas podem ser 

realizadas de forma dependente, utilizando-se de lençol para facilitar o manuseio 

ou de forma independente, quando o paciente se suspende de sua cadeira.  

 

Demonstração da movimentação utilizando o lençol móvel 

 

Fonte: Protocolo de prevenção de LPP. Dísponível em: 

http://www.hospitalregional.ms.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/PROTOCOLO-DE-LPP.pdf 

 

http://www.hospitalregional.ms.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/PROTOCOLO-DE-LPP.pdf
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Demonstração da movimentação quando o paciente consegue realizar o 

alívio de forma independente. Além de ser muito importante para aliviar a pressão, 

também serve para facilitar as transferências e fortalecer o músculo tríceps 

 

Fonte: Guia para prevenção de Úlcera de Pressão ou Escara. Orientação para alunos adultos e 

famílias. 

 

 Para aqueles que são acamados, materiais de posicionamento como travesseiros e 

almofadas de espuma devem ser usadas para manter as proeminências ósseas 

(como joelhos ou calcanhares) longe de contato direto um com o outro ou com a 

superfície da cama, de acordo com um plano de cuidados por escrito.  

 

Alívio da carga mecânica: 

Forma correta de posicionar o aluno lateralmente com elevação dos 

calcâneos 
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Fonte: Guia para prevenção de Úlcera de Pressão ou Escara. Orientação para alunos adultos e famílias. 

 

Transferências 
 

Deve-se dar o auxílio suficiente para que o aluno consiga participar das 

transferências com segurança, e quando ele não for capaz, a transferência deve ser 

realizada pelo cuidador. A postura do cuidador é muito importante para evitar lesões de 

trabalho. 

 Quem executa:  

 Professor, familiar ou cuidador.   

 Frequência: 

 De acordo com os hábitos / necessidades do aluno. 

 Orientações para a execução:  

 Avaliar o grau de dependência e o tipo de ajuda que o aluno pode realizar;  

 Informar de todo o procedimento;  

 Travar sempre as rodas do equipamento utilizado;  

 Mobilizar o aluno usando movimentos firmes e suaves para que se sinta seguro;  

 Atender às amplitudes articulares e manifestações de dor ou desconforto;  

 Atender às preferências e privacidade do aluno;  

 Supervisionar o aluno em uma transferência independente, quando esta for possível; 
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 Executar a transferência semi-independente, evitando movimentos de torção e flexão 

do tronco, usando a mecânica corporal, para prevenir acidentes; 

 Utilizar um cinto para facilitar a transferência, quando este for indicado;  

 

 

 

Fonte: Movimentação e transferência de pacientes: aspectos posturais e ergonômicos. 

 

 Utilizar a tábua de transferência, quando esta for indicada; 

 

Fonte: Movimentação e transferência de pacientes: aspectos posturais e ergonômicos. 
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 Utilize o guincho de transferência, quando este for indicado;  

 

Fonte desconhecida. 

 

 Realizar a transferência com o auxílio de mais uma pessoa, quando for necessário.  

 

Fonte desconhecida. 

 

Para levantar o aluno, deve-se ter em conta: 

1 - Posição – O aluno a ser levantado deve estar o mais próximo possível 

daquele que vai levantá-lo;  

2 – Altura – a melhor altura para levantar verticalmente é aquela um pouco 

acima do nível do dedo médio de uma pessoa com o braço pendente ao lado;  
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3 – Posição do corpo – o corpo é posicionado de tal forma que múltiplos 

grupos musculares possam agir em conjunto e de forma sincronizada.  

4 – Peso máximo – cada profissional deve saber qual o peso máximo que pode 

levantar com segurança, tanto para ele como para o aluno. Um objeto é 

excessivamente pesado se o seu peso é 35% ou mais do peso corporal do aluno.  

Assim, um profissional que pese 60 kg não deve levantar sozinho um aluno 

dependente que pese 45 kg. Embora ele possa ser capaz de levantar o aluno com 

tranquilidade, existe o risco de deixá-lo cair ou causar a si próprio lesões.  

 

 

 

 

Fonte desconhecida 

 

Nunca esquecer que:  

As condições de trabalho são fundamentais para diminuir os riscos profissionais e 

aumentar a qualidade dos cuidados prestados. No entanto, isso não basta, é necessário 

sempre estar atento e trabalhar com a melhor postura possível, lembrando sempre de: 

 Deixar os pés afastados e totalmente apoiados no chão ao realizar a transferência;  

 Travar as rodas da cadeira; 

 Trabalhar com segurança e com calma; 

 Sempre avisar para o aluno que o mesmo será transferido; 

 Manter as costas sempre eretas; 

 Usar o peso corporal como um contrapeso ao do aluno; 

 Flexionar os joelhos em vez de flexionar a coluna; 
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 Abaixar a cabeceira da cama ao mover o aluno para cima; 

 Erguer o apoio de braço da cadeira ao transferir o aluno; 

 Utilizar movimentos sincrônicos; 

 Trabalhar o mais próximo possível do corpo do aluno que será erguido ou 

transferido; 

 Usar uniforme que permita liberdade de movimentos e sapatos apropriados; 

 Realizar a manipulação do aluno com ajuda, sempre que necessário; 

 Adaptar uma boa postura corporal.  

 

O aluno está limitado à cadeira?  

 Reposicione-o pelo menos a cada 2 horas;  

 Peça para o aluno levantar-se do assento para aliviar a pressão a cada quinze 

minutos se for capaz, se não for, auxilie-o; 

 Considere o alinhamento postural, a distribuição do peso, o balanço e a estabilidade 

e o alívio da pressão quando posicionar os alunos em cadeiras ou cadeiras de 

rodas.  

 

Tecnologia Assistiva  
 

O conceito de Tecnologia Assistiva no Brasil, de acordo com o Comitê de Ajudas 

Técnicas - Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, diz 

respeito a “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”. 

Pode ser caracterizada ainda, por quaisquer produtos, itens, peças de 

equipamentos, ou sistemas adquiridos comercialmente ou desenvolvidos artesanalmente, 

produzidos em série, padronizados, modificados ou feitos sob medida, que são utilizados 

para aumentar, manter ou melhorar habilidades de pessoas com algum tipo de 

incapacidade. 
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Fonte: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf 

 

Fonte: https://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://orthocampus.com.br/             

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf
https://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf
http://orthocampus.com.br/
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Cadeira de Rodas   

 

Dependendo da forma de utilização, as cadeiras de rodas podem ser classificadas 

em manual ou motorizadas. As cadeiras manuais são adequadas para um indivíduo que 

apresenta função dos membros superiores, íntegras (boa força muscular), capacidade em 

utilizar as duas mãos, uma mão, uma mão e um pé ou as duas pernas. Também podem 

ser adequadas para aquele indivíduo que não tem boa força muscular, sendo necessária 

a ajuda para movimentá-la pelo cuidador ou familiar.  

As motorizadas, executam o movimento a partir do acionamento de um motor 

elétrico, tornando-se uma opção para alguns indivíduos com déficits de função dos 

membros superiores e/ou fraqueza muscular global, e ainda para aqueles que 

apresentam dificuldade de operar uma cadeira de rodas manual.  

 

 

 Fonte: https://ortobras.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.ecopontes.com.br                                             Fonte: http://44arquitetura.com.br/ 

https://ortobras.com.br/
https://www.ecopontes.com.br/
http://44arquitetura.com.br/
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Muitos precisam de adequações em suas cadeiras, que compreendem assentos e 

encostos, almofadas especiais, apoios laterais de tronco e quadril, cinto camiseta e 

pélvico, apoio de cabeça, faixas, entre outras. Essas vão além de conforto, fazem com 

que seja melhor distribuído o peso, evitando pontos de pressão, melhor posicionamento 

para reduzir a fadiga e evitar deformidades, melhorar o equilíbrio durante a postura 

sentada, facilitar o tocar a cadeira e principalmente a melhora da qualidade de vida. 

 

    CintoCamiseta                                       

                                         Faixa para os pés                           Apoio lateral de tronco 

    

 

      

Cinto Pélvico                        Apoio de Cabeça                     Almofada Especial 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Como conduzir a cadeira de rodas ou prestar outros tipos de auxílio: 

 Tenha cuidado ao conduzir uma cadeira de rodas, lembre-se que a pessoa com 

deficiência física deve ser movimentada com calma, pois pode cair se você fizer 

uma freada brusca ou passar em alguma superfície instável de forma rápida; 

 Quando estiver empurrando uma pessoa sentada numa cadeira de rodas e parar 

para conversar com alguém, vire a cadeira de frente para que a pessoa também 

possa participar da conversa; 
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 Para uma pessoa sentada em cadeira de rodas, é incômodo ficar olhando para 

cima por muito tempo. Portanto, se a conversa for demorar mais do que alguns 

minutos, sente-se para que você e ela fiquem com os olhos no mesmo nível; 

 A cadeira de rodas (assim como as bengalas e as muletas) é parte do espaço 

corporal da pessoa, quase uma extensão do seu corpo. Lembre-se que apoiar-se 

nesses equipamentos não é como encostar-se em uma cadeira comum; 

 Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir permissão para a pessoa 

que a utiliza; 

 Para subir degraus, incline a cadeira para trás, levante as rodinhas da frente e 

apoie-as sobre o degrau. Para descer um degrau, é mais seguro fazê-lo de marcha 

a ré, sempre apoiando a cadeira, para que a descida seja sem solavancos. Para 

subir ou descer mais de um degrau em sequência, será melhor pedir a ajuda de 

outra pessoa; 

 Se achar que ela está em dificuldades, ofereça ajuda. Caso seja aceita, pergunte 

como deve fazê-lo. As pessoas têm suas técnicas pessoais para subir escadas, por 

exemplo, e às vezes, uma tentativa de ajuda inadequada pode atrapalhar. 

Pergunte e saberá como agir, mas não se ofenda se a ajuda for recusada; 

 Pessoas com paralisia cerebral podem ter dificuldades para andar, podem fazer 

movimentos involuntários com pernas e braços e podem apresentar expressões 

diferentes no rosto. Não se intimide com isso, são pessoas como você. 

Geralmente, têm inteligência normal ou, às vezes, até acima da média; 

 Quando apontar algo para uma pessoa em cadeira de rodas lembre-se que uma 

pessoa sentada tem um ângulo de visão diferente. Se quiser mostrar-lhe qualquer 

coisa, abaixe-se para que ela efetivamente a veja. 

 

Órteses 
 

Órteses são dispositivos externos que aplicados a algum segmento do corpo 

coloca este segmento em uma postura mais adequada possível e auxilia na função. 

Órtese refere-se unicamente aos aparelhos ou dispositivos ortopédicos de uso provisório, 

destinado a alinhar, prevenir ou corrigir deformidades ou melhorar a função. 
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Fonte: http://orthocampus.com.br/             

 

 CUIDADOS COM A ÓRTESE 

 

 Quando bem cuidada, seu tempo de uso é prolongado; 

 Falhas no cuidado da órtese prejudicam o dia-a-dia de quem a usa; 

 Inspecionar diariamente a órtese e atentar para qualquer alteração; 

 Se a órtese apresentar área esbranquiçada, quebrada ou trincada é sinal que algo 

está errado e precisa ser corrigido, comunique imediatamente o responsável; 

 Observe pontos avermelhados nas proeminências ósseas, pode ser sinais de 

pontos de pressão que devem ser corrigidos; 

 A órtese não deve, nunca, machucar o aluno; 

 Sinais de instabilidade, bolhas, ferimentos ou ulcerações deve-se interromper o uso 

da órtese imediatamente e informar ao responsável; 

 Mantenha os velcros fechados e limpos, livres de linhas, pelos, etc.; 

 Confira regularmente todos os arrebites;  

 Não tente arrumar a órtese com pregos ou qualquer produto semelhante, pois, 

poderá ferir a pele e danificar a órtese; 

http://orthocampus.com.br/
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 Não deixe a órtese muito tempo exposta ao sol ou próxima ao calor como fogueiras 

ou fornos, porque possuem baixa resistência ao calor; 

 Não use produtos químicos ou abrasivos para limpar a órtese; 

 Limpe a órtese com água e sabão neutro; 

 Não mergulhe a órtese na água porque pode danificar metal ou presilhas; 

 Os calçados são extremamente importantes para o perfeito funcionamento da 

órtese; 

 O objetivo do calçado é a melhora da função da órtese; 

 O tipo de calçado é muito importante porque alguns calçados não possuem a 

profundidade adequada para caber a órtese; 

 A órtese deve ficar firme no calçado e em algumas situações o calçado deve ser 

um tamanho a mais daquele usado de costume (se usa o nº 36 para usar com 

órtese deverá ser nº 37); 

 Não se usa órtese com chinelo por não proporcionar estabilidade necessária; 

 Evite uso de sandália, exceto as ortopédicas; 

 A órtese é escorregadia, portanto não deve ser usada sem um calçado adequado. 

 

Próteses 
 

As próteses são dispositivos que substituem um membro ou uma parte do corpo.  

são normalmente utilizados por aqueles que perdem um membro ou parte dele por uma 

lesão (traumática) ou por aqueles que apresentam a falta desde o nascimento  

(congênita).                         

                                                  

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.corpusortopedia.com.br             Fonte: 

https://www.conforpes.com.br/proteses/ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_trauma&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhiVLIYhz3IbHA2SLeXzvKyJNW95Bg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Congenital&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhgHsmpSn3qCSquZba-r9YG3cztWRA
http://www.corpusortopedia.com.br/
https://www.conforpes.com.br/proteses/
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CUIDADOS COM A PRÓTESE 

 

 Quando o aluno estiver usando, observar se a mesma não está produzindo 

escoriações, se está apertada ou folgada, ou se o seu alinhamento não está correto. 

Isto poderá ser por perda ou aumento de peso do aluno;  

 Evitar choques e impactos para não danificar a prótese; 

 Verifique sempre a prótese não esteja com parafusos soltos ou folgados e se os 

tirantes estão em bom estado, bem como a normalidade das articulações; 

 Se pegar chuvas, poças de água ou molhar a prótese, esta deverá ser removida e 

recolocada quando estiver totalmente limpa e seca. 

 Sujeira, areia, pedras e outros, devem ser removidos imediatamente do sapato, 

pois poderá interferir no mecanismo do tornozelo. 

 Os sapatos devem estar sempre em ótimo estado. 

 Rangidos ou barulhos na prótese, oriente a família para que relate o problema ao 

profissional responsável; 

 Nunca deixe cair a prótese, quando não estiver usando, colocá-la sobre uma mesa. 

Nunca pendurar a prótese. 

 

Dispositivos Auxiliares de Marcha 
 

Os dispositivos auxiliares de marcha (DAM), fazem parte de programas 

multidimensionais de prevenção de quedas visto que melhoram a independência 

funcional, a mobilidade, o equilíbrio e a base de suporte e reduzem os efeitos de uma 

ampla gama de deficiências.  

 

 

Fonte:https://www.ortoponto.com.br  

https://www.ortoponto.com.br/
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CUIDADOS COM OS DISPOSITIVOS AUXILIARES DE MARCHA  
 

 Verificar rotineiramente as condições de uso do dispositivo;  

 Retirar tapetes, fios elétricos e qualquer outro objeto que possa levar a uma queda; 

 Sempre acompanhar o ritmo do aluno e caminhar lado a lado; 

 Ficar atento quando forem andar em superficies irregulares, para que o aluno não sofra 

quedas. 

 Sinais de instabilidade devem ser informados ao responsável;  

 Não tente arrumar o dispositivo caso esse quebre, informe ao responsável 

imediatamente. 

 Se você estiver acompanhando uma pessoa deficiência que anda devagar, com auxílio 

ou não de aparelhos e bengalas, procure acompanhar o passo dela; 

 Mantenha as muletas ou bengalas sempre próximas à pessoa com deficiência; 

 Esteja atento para a existência de barreiras arquitetônicas quando for escolher uma 

casa, restaurante, teatro ou qualquer outro local que queira visitar com uma pessoa 

com deficiência física. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL III 

Aline Del Nero Fragoso Fernandes da Costa 

 

 

1 Inclusão Escolar 
 

Conceitos Básicos  

Quando falamos sobre “pessoas com deficiência”, é comum surgirem algumas 

dúvidas e incertezas quanto ao vocabulário utilizado para compreender as especificidades 

deste público. Assim, com o objetivo de nos familiarizarmos, abaixo estão alguns 

conceitos importantes.  

 

Deficiência  

A concepção de deficiência tem influências históricas e passou por transformações 

ao longo do tempo. Atualmente, a deficiência é compreendida como um fenômeno que 

ocorre na relação do indivíduo com seu meio físico, social, cultural e político.  Neste 

sentido, as limitações e dificuldades provenientes da deficiência não estão 

exclusivamente na pessoa, mas se expressam quando esta se depara com obstáculos e 

barreiras do ambiente físico, social, cultural e econômico. Deste modo, uma pessoa pode 

experimentar a deficiência com maior ou menor intensidade, a depender com o contexto 

no qual está inserida.   

 

Pessoa com Deficiência 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

assinada em Nova Iorque no ano de 2007, e aprovada pelo Brasil em 2008,  

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdades de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2008, art. 1). 

Entendendo este conceito, é importante frisar que a condição da deficiência em si 

não faz com que a pessoa tenha impedimentos, mas sim as barreiras físicas, atitudinais 

(preconceitos), sociais, culturas e econômicas com as quais essas pessoas interagem, 

podem se tornar impeditivos para a vivência plena de seus direitos.  
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Direitos das Pessoas com Deficiência 

 Em 2008, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, a qual objetivou “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas 

com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente” (BRASIL, 2008, art. 

1). A partir daí, foi reconhecido que as pessoas com deficiência têm capacidade legal e 

devem ter igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. 

 

Inclusão Social 

Atualmente a atenção às pessoas com deficiência no Brasil e no mundo organiza-

se a partir dos paradigmas de inclusão social e emancipação. A inclusão social diz 

respeito à construção de ambientes e contextos inclusivos, que adsorvam estas pessoas 

considerando suas necessidades. A emancipação se refere à promoção da autonomia e 

independência das pessoas com deficiência.   

Estes paradigmas estão apoiados no reconhecimento e na garantia dos direitos 

humanos e sociais, respeitando as diferenças e peculiaridades de cada pessoa. Uma 

sociedade inclusiva é aquela que reconhece, respeita e responde à diversidade humana. 

Neste sentido, a escola é um dos campos mais privilegiados para a transformação social 

e cultural necessária para o desenvolvimento integral e cidadania das pessoas com 

deficiência. 

Entretanto, incluir as pessoas com deficiência não significa apenas possibilitar que 

elas ocupem os mesmos espaços físicos e sociais que as pessoas sem deficiência, mas 

que elas sejam acolhidas, respeitadas, que suas potencialidades sejam reconhecidas e 

que, nestes espaços, estejam disponibilizados os apoios necessários para sua 

participação efetiva. 

 

Inclusão Escolar 

Incluir alunos com deficiência nas escolas “comuns” significa oferecer os apoios 

adequados as suas necessidades, respeitar suas limitações, incentivar sua autonomia e 

independência, favorecer sua participação ativa nas atividades, sua socialização com os 

demais alunos e, sobretudo, acreditar em sua capacidade. Reconhecendo e aceitando as 

diferenças, toda a comunidade escolar se beneficia da diversidade, com consequências 

positivas para todos, principalmente para os alunos. 
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Educação Inclusiva  

É um movimento mundial e uma ação política, cultural, social e pedagógica, que 

defende o direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem 

discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado 

na concepção dos direitos humanos, que coloca a igualdade e a diferença como valores 

indissociáveis, promovendo equidade.  

Assim, há um movimento para que os alunos com deficiência e outras 

necessidades educativas especiais sejam inseridos nas escolas “comuns” e não apenas 

nas “especiais” (exclusivas para pessoas com deficiência), o que exigiu uma luta por 

políticas públicas na garantia desse direito. Outra noção ligada à educação inclusiva é a 

de diversidade, que aponta para a necessidade de que a escola também acolha a 

pluralidade étnica, social e religiosa.  

 

Equidade 

 A equidade se relaciona diretamente com os conceitos de igualdade e justiça. Um 

exemplo é o atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo 

mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados. Busca-se, com este 

princípio, reconhecer as diferenças nas condições de vida, de saúde e nas necessidades 

das pessoas, considerando que o direito passa pelas diferenças e deve atender a 

diversidade.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://jsaudeglobal.wordpress.com/2016/10/18/comentario-igualdade-e-equidade/ 

 

https://jsaudeglobal.wordpress.com/2016/10/18/comentario-igualdade-e-equidade/
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Apoios 

Apoio ou suporte significa todo e qualquer equipamento, adaptação, ajuda de 

pessoa (papel do cuidador) ou serviço que visa a possibilitar ou facilitar o desempenho de 

funções, atividades e participação ativa das pessoas com deficiência.   

Na medida em que as barreiras físicas e atitudinais são reduzidas e os apoios 

disponibilizados, as limitações geradas pela deficiência reduzem o impacto sobre a 

capacidade funcional da pessoa, que passará a atuar em um ambiente favorecedor de 

sua autonomia e independência. Também é importante, durante a oferta dos apoios, 

incentivar a expressão dos desejos, vontades e opiniões da pessoa com deficiência, bem 

como respeitá-los (CARVALHO, 2019).  

 

Barreiras Atitudinais 

Além dos preconceitos, estereótipos e atitudes de discriminação, referem-se aos 

medos e ao desconhecimento em como agir adequadamente diante da pessoa com 

deficiência. Estas barreiras dificultam sua inclusão e participação social destas pessoas. 

 

Acessibilidade  

É um termo que denota a qualidade de ser acessível, indicando aquilo a que se 

pode chegar facilmente, que fica ao alcance. Para as pessoas com deficiência, ter a 

acessibilidade à sua disposição significa conseguir a equiparação de oportunidades em 

todas as esferas da vida.  

 

Tecnologia Assistiva 

A tecnologia assistiva significa a diferença entre a dependência e a independência, 

em determinadas situações. Na perspectiva da educação inclusiva, a tecnologia assistiva 

é voltada a favorecer a participação do aluno com deficiência em diversas atividades 

vinculadas aos objetivos educacionais (BRASIL, 2013). 

Na escola, alguns exemplos de tecnologia assistiva são os materiais pedagógicos 

adaptados, a comunicação alternativa, os recursos para mobilidade, a sinalização, o 

mobiliário que atenda às necessidades posturais, dentre outros. 
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Fonte: 

http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.p

df 

 

ATRIBUIÇÕES DO CUIDADOR NO AMBIENTE ESCOLAR:  

FAVORECENDO O PROCESSO DA INCLUSÃO 

 

O cuidador pode ser definido como alguém que cuida de pessoas com algum grau 

de dependência, zelando pelo seu bem-estar, saúde, educação, cultura, recreação e 

lazer. É importante ressaltar que o ato de cuidar não caracteriza o cuidador como um 

profissional da área da saúde (BRASIL, 2008). 

No contexto escolar, a função do cuidador é auxiliar o aluno com deficiência e/ou 

autismo em seus cuidados pessoais, nas atividades de vida diária, pedagógicas, lúdicas e 

artísticas e facilitar sua interação com a turma, além de estimular sua participação ativa 

(dentro de suas possibilidades) em todas as atividades propostas pelo professor. O 

cuidador também deve: 

 Zelar pelos materiais pedagógicos e pertences do aluno. 

 Observar o estado geral do aluno e relatar quaisquer fatos relevantes ao professor e à 

direção. 

 Cuidar para o conforto e boa acomodação do aluno, bem como prevenir situações de 

risco. 

 Seguir as orientações recebidas de outros profissionais. 

 Conhecer o aluno, buscando informações junto à direção, pais e professores.  

 

Exemplo de mobiliário que atende à necessidade postural da aluna. 

http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.pdf
http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.pdf
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 Orientar, proteger e cuidar para que o aluno permaneça ou transite com segurança 

nos ambientes da escola.  

 Acompanhar o aluno de forma individualizada em sala de aula e nos demais 

ambientes escolares, bem como acompanhar seu processo educativo, estimulando-o 

a participar ativamente de todas as atividades em grupo. 

 Respeitar os valores (familiares, religiosos, etc.), a individualidade, a faixa etária e os 

diferentes níveis de desenvolvimento físico, emocional, sensorial, cognitivo e social do 

aluno. 

 Exercitar a comunicação verbal e não verbal através de expressões faciais e 

corporais e do uso de tecnologias assistivas a serem indicadas pelos profissionais 

responsáveis. 

 Acompanhar e orientar o aluno na rotina escolar, na sala de aula, nas atividades 

recreativas e durante o intervalo, bem como cuidar com responsabilidade de sua 

segurança no pátio, ao ar livre e na área de lazer. 

 Informar à direção e aos professores qualquer observação relevante transmitida pela 

família e vice-versa. 

Algumas informações são importantes na rotina do cuidador da pessoa com 

deficiência, para favorecer a relação de confiança, os vínculos afetivos e o incentivo a sua 

autonomia e independência, principalmente se forem crianças, devido à infância ser uma 

fase propícia ao desenvolvimento de novas habilidades.  

A cartilha “Atitudes que Fazem a Diferença com Pessoas com Deficiência: Garantir 

os Direitos Humanos é o Caminho para a Inclusão”, publicada pela FADERS em 2013, 

traz algumas dicas sobre como agir no cuidado com estas pessoas:  

 

Deficiência Física 

Não movimente a cadeira de rodas sem antes avisar/pedir, pois ela é parte do 

espaço corporal da pessoa. Se a conversa durar mais que alguns minutos, sente-se de 

modo a ficar no mesmo nível do seu olhar.  
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Fonte: 

http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.p

df 

 

Deficiência Auditiva 

Ao falar com uma pessoa com deficiência auditiva, chame a atenção dela, seja 

sinalizando com a mão ou tocando no seu braço. Para se comunicar de forma adequada, 

direcione seu olhar para ela, com falas calmas e articuladas, sem exagero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.p

df 

Na falta do entendimento, utilize gestos de apoio como apontar para objetos ou 

mostrá-los. Enquanto estiverem conversando, mantenha o contato visual, pois se você 

desviar o olhar, a pessoa pode pensar que a conversa terminou. 

 

http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.pdf
http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.pdf
http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.pdf
http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.pdf
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Deficiência Visual/Cegueira 

No que se refere às pessoas com deficiência visual, ofereça ajuda sempre que 

necessário, mas não a auxilie sem que ela concorde. Sempre pergunte antes de agir. Se 

não souber em que, ou como ajudar, peça orientações para a família ou para o professor, 

que a conhece há mais tempo. Outra dica importante é informar quando estiver indo 

embora, pois caso contrário, a pessoa pode não perceber. 

Para guiar uma pessoa cega, ela deve segurar-lhe pelo braço, de preferência no 

cotovelo ou no ombro. À medida que encontrar obstáculos, vá orientando-a, mas sem 

fazer por ela, para preservar sua autonomia. Procure também não deixar objetos jogados 

onde ela costuma passar, pois isso poderá ocasionar acidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.p

df 

 

Deficiência Intelectual 

É de suma importância respeitar a idade cronológica das pessoas com deficiência 

intelectual, e não infantilizá-las. Para que esses alunos possam se adaptar ao ambiente 

escolar, é interessante estabelecer regras, limites e “combinados” quando necessário, e 

os orientar para o compromisso de cumpri-los.  

Superproteger esses alunos não favorece seu desenvolvimento pessoal, escolar ou 

sua autonomia. Assim, a equipe deve estimular e valorizar o que eles podem fazer 

sozinhos, auxiliando-os somente quando necessário.  

 

 

http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.pdf
http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.pdf
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Fonte: 

http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.p

df 

 

Quanto às habilidades acadêmicas, adquirir a leitura, escrita e noções lógico-

matemáticas pode ser difícil para as pessoas com deficiência intelectual. Porém, outras 

habilidades também precisam ser reconhecidas e trabalhadas, como as sociais e 

artísticas, por exemplo. É importante ressaltar que muitas pessoas com deficiência 

intelectual têm capacidade para trabalhar e ter uma vida autônoma. 

Para uma boa comunicação, converse com calma e se necessário repita as 

informações. Sempre ouça e respeite as opiniões e desejos dos alunos.  As explicações 

devem ser simples e claras. Se necessário, utilize recursos visuais para complementá-las. 

Faça uma solicitação de cada vez e certifique-se de que a pessoa compreendeu.  

 

2 Conhecendo a Pessoa Cuidada 
 

O Desenvolvimento Humano  

Como todos os seres vivos, o ser humano tem um ciclo vital: nasce, cresce, se 

desenvolve, torna-se adulto, envelhece e morre. Esse processo é contínuo e influenciado 

pelas vivências (positivas e negativas), pela interação com o meio social, pela cultura e 

por sua história de vida.  

A infância é a primeira grande etapa do desenvolvimento humano, sendo 

compreendida desde o nascimento até os 12 anos de idade, aproximadamente. Ao final 

da infância, espera-se que a criança apresente um intenso desenvolvimento físico, 

http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.pdf
http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_layout.pdf
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intelectual, emocional e social, tornando-se cada vez mais capaz de compreender o que 

ocorre ao seu redor, interagir e responder ao seu ambiente e as pessoas que nele estão.  

Neste período, o processo de aprendizagem ocorre por meio das brincadeiras, da 

escolarização e da convivência com outras pessoas, o que resultará em novas formas de 

interação com o mundo e, consequentemente, na aprendizagem de novas habilidades.  

Nesse sentido, a escola e a família compartilham funções sociais e educacionais 

que contribuem e influenciam no desenvolvimento saudável da criança. Ambas são 

responsáveis pela transmissão e construção do conhecimento, modificando as formas de 

funcionamento psicológico da criança. Portanto, a família e a escola são pilares 

fundamentais para desencadear os processos evolutivos das crianças, atuando como 

propulsoras ou inibidoras do seu desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social 

(AMORIM, 2012).  

 

Os Tipos de Deficiência  

De acordo com o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que instituiu a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência,  

Considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho 
de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.  As 
deficiências podem ser classificadas: em física, auditiva, visual, intelectual ou 
múltipla (BRASIL, 1999). 
 

De acordo com o artigo 4º deste Decreto, e suas devidas atualizações (Decreto nº 

5.296 de 2 de dezembro de 2004), iremos conhecer os tipos de deficiência, para melhor 

compreender nossos alunos. 

 

Deficiência Física 

É a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções (BRASIL, 1999).     
 
 

 

Deficiência Visual 

Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 
0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.298-1999?OpenDocument
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somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 
1999).  

      

Deficiência Intelectual 

Se refere ao  

Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades 
sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades 
acadêmicas; lazer; e trabalho (BRASIL, 1999).  

 

Deficiência Auditiva/Surdez 

Consiste na “perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 

mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz” 

(BRASIL, 1999). Assim, a deficiência auditiva se refere a perda maior ou menor da 

percepção normal dos sons, verificando-se a existência de vários graus de perda da 

audição.  De acordo com o artigo 2º do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, 

que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras,  

... considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e 
interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 
principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras (BRASIL, 2005).     

 

Deficiência Múltipla  

“Associação de duas ou mais deficiências acima citadas” (BRASIL, 1999). 

 

O Autismo  

A nomenclatura usada atualmente é “Transtorno do Espectro do Autismo” (TEA), 

por se tratar de um conjunto (espectro) de comportamentos que afeta cada indivíduo de 

modo e grau diferente, com uma ampla variedade. O autismo pode ser classificado em 

grau leve, moderado ou severo, dependendo do apoio necessário para a pessoa realizar 

as atividades do dia a dia (MOLINA et al, 2019). 

O autismo não é uma doença (e por isso não tem “cura”), e sim uma condição 

neurológica, caracterizada por dificuldades no desenvolvimento da linguagem, nos 

processos de comunicação, na interação, nas funções sensoriais e no comportamento. O 

autismo não tem cura, mas existem tratamentos como terapias e uso de medicações que 

podem amenizar os sintomas e trazer melhoria na qualidade de vida.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.626-2005?OpenDocument
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Quanto às causas do autismo, sabe-se que a genética e fatores ambientais como 

complicações no parto ou no período neonatal desempenham um papel significativo. Além 

do autismo, uma pessoa também pode apresentar outras condições como deficiências e 

síndromes. Entretanto, o autismo não é considerado uma deficiência e nem todas as 

pessoas com autismo irão apresentar deficiências como a intelectual, por exemplo 

(MOLINA et al, 2019).  

As pessoas com autismo não têm uma aparência física diferente, mas seu 

comportamento pode ser distinto, devido às dificuldades de interação com o mundo, com 

as pessoas e as alterações sensoriais (se refere a alterações nos cinco sentidos, para 

mais ou para menos).  

Assim, elas podem se isolar, dando a impressão de viver em seu próprio mundo e 

apresentar comportamentos como gritar, chorar e se jogar no chão, como manifestação 

das alterações sensoriais, dificuldades na comunicação e outros fatores associados ao 

autismo. Ou seja, na maioria das vezes, esses comportamentos não são “birras” ou “falta 

de educação”. 

 

Dicas para o cuidador: 

 Apesar da dificuldade para se expressar, muitas pessoas com autismo 

compreendem o que lhes é dito. Deste modo, para favorecer sua comunicação, existem 

formas alternativas, como o uso de imagens (fichas de comunicação).  

 Para algumas pessoas com autismo, o contato físico pode ser desconfortável, 

devido à hipersensibilidade tátil, aparentando que elas não gostam de carinho. Porém, o 

autismo não faz com que a pessoa deixe de ter sentimentos, mas pode dificultar a 

recepção e demonstração de afeto. Assim, você pode oferecer carinho e atenção de 

outras formas, como através de elogios (estímulos verbais). 

 

Conclusão  

Culturalmente o termo “deficiência” é associado a incapacidades e limitações. 

Entretanto, é importante observar que todas as pessoas, com ou sem deficiência, têm 

suas dificuldades, que sempre coexistem com capacidades e potencialidades.   

No caso das pessoas com deficiência e autismo, para cada limitação identificada 

existe uma possibilidade de oferta de apoios, recursos e estratégias, que objetivam 

promover seu desenvolvimento, educação, interesses pessoais, bem-estar e participação 
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social, sendo o cuidador um apoio imprescindível em diversos contextos, especialmente 

no escolar.  

Nessa perspectiva, a oferta dos apoios deve fazer parte da vida destas pessoas em 

diversas situações e ambientes, para favorecer seu desenvolvimento pessoal, seu 

processo de aprendizagem, sua participação na família e na comunidade, seu bem-estar, 

saúde, segurança, relacionamento interpessoal, dentre outros. 

 

3 O Papel do Cuidador 
 

O Cuidar 

O cuidador deve oferecer à pessoa com deficiência, em forma de serviços, suas 

habilidades, dedicação, preparo e afetividade. Deve fazê-lo de acordo com as 

necessidades individuais destas pessoas, de maneira cordial e favorecedora dos vínculos 

afetivos. O cuidador deverá observar como a pessoa se apresenta, como se comunica, 

quais são suas necessidades, interesses, potencialidades, sentimentos e vontades. 

Em alguns casos, a pessoa cuidada poderá apresentar reações e comportamentos 

inesperados, que dificultam a prestação dos cuidados. Por isso, o cuidador deverá 

reconhecer suas próprias dificuldades, trabalhar os sentimentos negativos que poderão 

surgir e controlar seu comportamento frente ao aluno. Todas as atitudes do cuidador são 

fundamentais para a aprendizagem do aluno: seus gestos, comportamentos, olhares e 

palavras. 

 

O Cuidador e a Pessoal Cuidada: Relação de Vínculo 

A escola deve ser um ambiente estimulante, educativo, seguro e afetivo, 

proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento de competências como 

aprender, refletir e ter autonomia. O ambiente escolar é de grande importância para o 

desenvolvimento emocional das crianças, já que ali elas aprendem tarefas como: dividir, 

respeitar os limites, controlar a agressividade, relacionar-se com o adulto, aprender sobre 

si mesmas e seus amigos, dentre outras atividades de natureza emocional. 

Educar não consiste apenas em repassar informações e conhecimentos, mas 

envolve cuidados e o exercício da afetividade, considerando que o desenvolvimento da 

criança não acontece somente através dos estímulos cognitivos, mas também dos 

afetivos. Estes são influenciados pela comunidade, família e escola e se fazem 

importantes aliados no processo de aprendizagem, pois são responsáveis por criar 
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vínculos imprescindíveis para o processo de aprendizagem, além de contribuir na 

formação da personalidade. Neste sentido, as escolas integram as funções de cuidar e 

educar, colaborando com o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, 

intelectual, afetivo e social (AMORIM, 2012). 

 

O Cuidador nas Relações: Equipe e Família  

Para lidar com crianças no contexto escolar, o educador (cuidador e professor) 

deve ser sensível às suas emoções, estar apto para lidar com situações que exijam 

paciência e compreensão, tendo capacidade para lidar com imprevistos que requerem 

flexibilidade e criatividade. Além disso, deve usar sempre a afetividade na relação com os 

alunos, já que sua postura irá influenciar na maneira de agir dos mesmos. 

Fazer parte da equipe escolar implica em dialogar com o professor, coordenador, 

diretor, família e outras pessoas que fazem parte da vida escolar, colaborando para 

promover o desenvolvimento do aluno.  

 

Como lidar com Comportamentos Inesperados? 

Algumas pessoas com deficiência e/ou com autismo podem apresentar 

comportamentos inesperados, em consequência dos déficits na comunicação, na 

compreensão ou pelo manejo inadequado de algumas situações, dentre outros aspectos. 

Quando se trata da compreensão do comportamento, é importante saber que:  

 

 Comportamentos são ações, sentimentos, pensamentos e falas. 

 Todo comportamento tem uma função, ou seja, uma “para que”. 

 Todo comportamento provoca mudanças positivas ou negativas no ambiente e nas 

pessoas. 

 É possível “prever” e modificar o comportamento. Para tanto, os profissionais devem 

observar e conhecer os alunos. 

 É importante corrigir comportamentos inadequados e elogiar os adequados assim que 

ocorrem, para que o aluno possa ter clareza do que deve ou não fazer.  

 Desenvolver no aluno habilidades como empatia, cooperação, respeito de limites e 

expressões de afeto auxiliará na redução de comportamentos inadequados. 
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 As causas dos comportamentos inadequados são diversas e podem ser internas 

(sensibilidade sensorial, por exemplo) ou externas (postura inadequada dos 

profissionais, por exemplo). 

 Em situações de agressividade ou outros comportamentos de difícil controle, o 

cuidador deve solicitar ajuda de outros profissionais, manter-se calmo, jamais gritar ou 

ser rude com o aluno, não se colocar o “mesmo nível” que ele, retirar de seu alcance 

objetos que possam machucá-lo, estabelecer regras e limites, dentre outras condutas 

a depender da situação.  

 

Violência Contra a Criança  

A violência contra crianças e adolescentes pode ter consequências distintas de 

acordo com a etapa do desenvolvimento na qual o sujeito se encontra. Quanto mais 

precoce, intensa ou prolongada a situação de violência, maiores e mais permanentes 

serão os danos (BRASIL, 2019). 

Quando crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência, é comum 

apresentarem alterações comportamentais, tais como: choro e irritabilidade sem motivo 

aparente, mudança de comportamento frente a estímulos comuns, regressão a etapas 

anteriores de seu desenvolvimento, dificuldades na alimentação, no controle dos 

esfíncteres e na socialização, busca por isolamento, baixa autoestima e declínio no 

rendimento escolar, dentre outras (BRASIL, 2019).  

Os tipos de violência mais comuns contra crianças e adolescentes são a violência 

física, a sexual, a psicológica (causa danos à autoestima, à identidade e ao 

desenvolvimento) e a negligência, que ocorre quando há descaso ou descuido por parte 

dos responsáveis com o bem-estar, a segurança, a afetividade, a educação, a saúde, a 

higiene, a alimentação, etc. da criança ou adolescente.  

Para mais informações, busque a página número 37 da referência “Linha de 

cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em 

situação de violências: orientação para gestores e profissionais de saúde”, publicada pelo 

Ministério da Saúde (referência número 7 nessa apostila). 
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LEGISLAÇÃO 

Eduardo Jannone da Silva 

 

 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
 

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

COMENTÁRIOS: 

 As normas contidas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

são as que possuem “o mais alto valor” em nosso sistema normativo, 

comparadas aos demais instrumentos legais;  

 As normas constitucionais fixam as diretrizes para todo o sistema normativo. 

Logo, as normas que estão “abaixo da Constituição” ou “infraconstitucionais” 

devem estar em perfeita harmonia com a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, sob pena de serem declaradas “inconstitucionais” (em 

desacordo com a Constituição); 

 A Dignidade da Pessoa Humana e a Cidadania estão dentre os principais 

fundamentos de nossa República;  

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 
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 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

  

COMENTÁRIOS: 

 Como conciliar o objetivo fundamental do inciso IV e os direitos das pessoas 

com deficiência? Qual o significado do termo discriminação utilizado pelo 

Constituinte?  

 O que são as “discriminações positivas” ou “ações afirmativas”? Desigualar 

para igualar – “A lei como instrumento de reequilíbrio social” (Min. Carlos A. 

Britto); 

 

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: … 

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata. 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)   (Atos aprovados na forma deste parágrafo) 

 

COMENTÁRIOS: 

 Igualdade – tratar os iguais de maneira igual, e os desiguais de maneira 

desigual, na medida de suas desigualdades; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/quadro_DEC.htm
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 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – Nova Iorque 2007 

– status de Emenda à Constituição = norma constitucional; 

 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 

 

COMENTÁRIOS: 

 Direito à Educação como direito social – todos, indistintamente, possuem direito 

à educação; 

 

TÍTULO III 
Da Organização do Estado 

 

CAPÍTULO IV 

DOS MUNICÍPIOS 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 

educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

53, de 2006) 

 

COMENTÁRIOS: 

 A Constituição de 1988 fixou uma divisão de competências entre os Entes da 

Federação (União, Estados Membros, Municípios e DF); 

 Os Entes da Federação organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas 

de ensino. Porém, os Municípios atuarão, prioritariamente, no ensino 

fundamental e educação infantil; 

 

CAPÍTULO VII 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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Seção I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham 

os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, 

por igual período; 

 IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em 

concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre 

novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 

 

Seção II 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de 

sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 

administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.  (Vide ADIN nº 

2.135-4) 

 

COMENTÁRIOS: 

 São princípios da Administração Pública: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência; 

 Investidura em cargo público: concurso de provas ou provas e títulos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art2
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=2135&processo=2135
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=2135&processo=2135


 

 

  98 

 Prazo de validade dos concursos: até 02 anos, prorrogável uma vez, por igual 

período; 

 Regime jurídico único e planos de carreira – instituídos pelos Entes da 

Federação, no âmbito de suas competências, para os servidores da 

administração; 

  

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

Seção I 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos 

de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos 

das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade.  

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, 

nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

        Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 

profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou 

adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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COMENTÁRIOS: 

 Educação como direito de todos e dever do Estado Brasileiro e da família 

(promovida e incentivada com a colaboração da sociedade); 

 Objetivos do direito à educação (tripé): a) pleno desenvolvimento da pessoa; b) 

preparo para o exercício da cidadania; c) qualificação para o trabalho; 

 O ensino será ministrado com base em princípios, dentre eles o de igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola; 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

(Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 14, de 1996) 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-

lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 

de colaboração seus sistemas de ensino. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
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§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais 

e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 14, de 1996) 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

 

COMENTÁRIOS: 

 É dever do Estado Brasileiro garantir: 

o Educação Básica, obrigatória e gratuita, dos 04 aos 17 anos de idade 

(inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso 

na idade própria); 

o Atendimento Educacional Especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

 Obs: O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 

Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

autoridade competente; 

 

CAPÍTULO VII 

Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso 

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art1
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§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e 

a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.  

(Regulamento) 

§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes. 

§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 66, de 2010) 

§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.   Regulamento 

§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do 

adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, 

mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência 

materno-infantil; 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 

portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do 

adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e 

a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação 

de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela 

Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9278.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc66.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc66.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9263.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso 

público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso 

adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no 

art. 7º, XXXIII; 

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela 

Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na 

relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a 

legislação tutelar específica; 

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida 

privativa da liberdade; 

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e 

subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 

adolescente órfão ou abandonado; 

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao 

jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do 

adolescente. 

§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá 

casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação. 

§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á em 

consideração o disposto no art. 204. 

§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; (Incluído Pela 

Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias 

esferas do poder público para a execução de políticas públicas. (Incluído Pela Emenda 

Constitucional nº 65, de 2010) 

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas 

da legislação especial. 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 

maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida. 

§ 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus 

lares. 

§ 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes 

coletivos urbanos. 

 

COMENTÁRIOS: 

 É dever da família, da sociedade e do Estado Brasileiro: 

o Assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, direitos como o da educação; 

o Amparar as pessoas idosas, assegurando: a) participação na 

comunidade; b) defesa de sua dignidade e bem-estar; c) direito à vida; 

 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal Nº 8.069/90 
 

TÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto 

às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e 

adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, 

etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 

aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra 

condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que 

vivem.  (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude. 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, 

as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 

peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

 

COMENTÁRIOS: 

 Criança para o Estatuto da Criança e do Adolescente: pessoa com até 12 anos 

de idade incompletos; 

 Adolescente para o Estatuto da Criança e do Adolescente: pessoa entre 12 

anos de idade completos e 18 anos de idade incompletos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
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 É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, direitos como o 

da educação; 

 Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação (punido, na forma da lei, qualquer atentado, por ação ou omissão, 

aos seus direitos fundamentais); 

 

TÍTULO II 
Dos Direitos Fundamentais 

 

Capítulo IV 

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 

bem como participar da definição das propostas educacionais. 

 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de 

idade;                  (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13306.htm#art1
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VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; 

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular 

importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-

lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola. 

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 

rede regular de ensino. 

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 

Conselho Tutelar os casos de: 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 

II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 

escolares; 

III - elevados níveis de repetência. 

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a 

calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção 

de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. 

Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e 

históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes 

a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. 

Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a 

destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer 

voltadas para a infância e a juventude. 

 

COMENTÁRIOS: 

 Atenção para a redação dos incisos do artigo 54 – redação alterada por 

Emendas Constitucionais. Logo, considerar a redação contida nos incisos do 

artigo 208, da Constituição Federal de 1988; 

 Obrigação dos pais ou responsável de matricular filhos ou pupilos na rede 

regular de ensino; 

 Atuação conjunta entre Instituição de Ensino e Conselho Tutelar; 
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TÍTULO VII 
Dos Crimes e Das Infrações Administrativas 

 

Capítulo I 

Dos Crimes 

Seção II 

Dos Crimes em Espécie 

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a 

vexame ou a constrangimento: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho 

Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

 

Capítulo II 

Das Infrações Administrativas 

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à 

saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade 

competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação 

de maus-tratos contra criança ou adolescente: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 

reincidência. 

 

COMENTÁRIOS: 

 Figuras típicas e infrações administrativas envolvendo vítimas crianças ou 

adolescentes; 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal Nº 
9.394/96 

 

TÍTULO I 
Da Educação 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 

na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por 

meio do ensino, em instituições próprias. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

 

TÍTULO II 
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 

o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.             (Incluído 

pela Lei nº 13.632, de 2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
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COMENTÁRIOS: 

 Princípios base nos quais o ensino se fundamenta – destaque aos incisos I, IV, 

VII, IX, XII e XIII; 

 

TÍTULO V 
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

 

CAPÍTULO I 

Da Composição dos Níveis Escolares 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

II - educação superior. 

 

COMENTÁRIOS: 

 A educação básica, que compete ao Estado Brasileiro oferecer, e que é 

obrigatória e gratuita dos 04 aos 17 anos de idade, é formada pela educação 

infantil, ensinos fundamental e médio;   

 

CAPÍTULO II 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Seção V 

Da Educação de Jovens e Adultos 

Art. 37.  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e 

constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da 

vida.             (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018) 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
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§ 3o  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de 

estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais 

serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

COMENTÁRIOS: 

 A modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) regulamenta o contido no 

artigo 208, I, parte final, da Constituição Federal de 1988; 

 A EJA deverá levar em consideração as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, sendo implementada através de 

cursos e exames; 

 

CAPÍTULO V 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.            (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 

atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na 

educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o 

parágrafo único do art. 60 desta Lei.             (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
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Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:          (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 

como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 

intelectual ou psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 

para o respectivo nível do ensino regular. 

Art. 59-A.  O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas 

habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a 

fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno 

das potencialidades desse alunado.         (Incluído pela Lei nº 13.234, de 2015) 

Parágrafo único.  A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou 

superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido 

no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de 

acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do 

alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento. 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 

caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 

exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder 

Público. 

Parágrafo único.  O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, 

independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo.             (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

COMENTÁRIOS: 

 Educação Especial – modalidade de Educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais; 

 Peculiaridades da Educação Especial: currículos; métodos; técnicas; 

terminalidade específica; atendimento educacional especializado; 

 

 

Estatuto do Idoso - Lei Federal Nº 10.741/03 
 

TÍTULO I 
Disposições Preliminares 

        Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados 

às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

        Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física 

e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade. 

        Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

       § 1º A garantia de prioridade compreende:                (Redação dada pela Lei nº 

13.466, de 2017) 

        I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e 

privados prestadores de serviços à população; 

        II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 

específicas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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        III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção ao idoso; 

        IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do 

idoso com as demais gerações; 

        V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do 

atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de 

manutenção da própria sobrevivência; 

        VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 

        VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações 

de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 

        VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 

        IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei 

nº 11.765, de 2008). 

§ 2º  Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, 

atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais 

idosos.                 (Incluído pela Lei nº 13.466, de 2017) 

        Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, 

violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, 

será punido na forma da lei. 

        § 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 

        § 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes 

dos princípios por ela adotados. 

        Art. 5o A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à 

pessoa física ou jurídica nos termos da lei. 

        Art. 6o Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer 

forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. 

        Art. 7o Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, 

previstos na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos 

do idoso, definidos nesta Lei. 

 

COMENTÁRIOS: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11765.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11765.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13466.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8842.htm
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 Definição legal da pessoa idosa – pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos; 

 É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso – sob 

pena da pessoa (física ou jurídica) ser responsabilizada; 

 Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer 

forma de violação ao Estatuto do Idoso, que tenha testemunhado ou de que 

tenha conhecimento; 

 

TÍTULO II 
Dos Direitos Fundamentais 

 

CAPÍTULO V 

Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

        Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, 

espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 

        Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele 

destinados. 

        § 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de 

comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida 

moderna.  

        § 2o Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para 

transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da 

preservação da memória e da identidade culturais. 

 

COMENTÁRIOS: 

 A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais da pessoa humana. 

Logo, também possui direito à educação; 
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TÍTULO IV 
Da Política de Atendimento ao Idoso 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

        Art. 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado 

de ações governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

        Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento: 

        I – políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 

        II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles 

que necessitarem; 

        III – serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-

tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

        IV – serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos 

abandonados em hospitais e instituições de longa permanência; 

        V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos; 

        VI – mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos 

segmentos da sociedade no atendimento do idoso. 

 

COMENTÁRIOS: 

 Cabe também aos Municípios, por intermédio de ações governamentais e não-

governamentais, implementar a política de atendimento à pessoa idosa; 

 

TÍTULO VI 
Dos Crimes 

 

CAPÍTULO II 

Dos Crimes em Espécie 

Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações 

bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou 

instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade: 

        Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8842.htm
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        § 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar 

pessoa idosa, por qualquer motivo. 

        § 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os 

cuidados ou responsabilidade do agente. 

        Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco 

pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência 

à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública: 

        Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.  

        Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão 

corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. 

        Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa 

permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando 

obrigado por lei ou mandado: 

        Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 

        Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, 

submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e 

cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo 

ou inadequado: 

        Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 

        § 1o Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 

        Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

        § 2o Se resulta a morte: 

        Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 

 

COMENTÁRIOS: 

 Figuras típicas envolvendo vítimas pessoas idosas; 

 

 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista - Lei Federal Nº 12.764/12 

 

Art. 1o  Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.  
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§ 1o  Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista 

aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:  

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação 

sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada 

para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter 

relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;  

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.  

§ 2o  A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, 

para todos os efeitos legais.  

Art. 2o  São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista:  

I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à 

pessoa com transtorno do espectro autista;  

II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as 

pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, 

acompanhamento e avaliação;  

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro 

autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a 

medicamentos e nutrientes;  

IV - (VETADO); 

V - o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de 

trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei no 8.069, de 

13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);  

VI - a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao 

transtorno e suas implicações;  

VII - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e 

responsáveis;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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VIII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos 

tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao 

transtorno do espectro autista no País.  

Parágrafo único.  Para cumprimento das diretrizes de que trata este artigo, o poder 

público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de 

direito privado.  

Art. 3o  São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:  

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a 

segurança e o lazer;  

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;  

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas 

necessidades de saúde, incluindo:  

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 

b) o atendimento multiprofissional; 

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; 

d) os medicamentos; 

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;  

IV - o acesso:  

a) à educação e ao ensino profissionalizante; 

b) à moradia, inclusive à residência protegida; 

c) ao mercado de trabalho; 

d) à previdência social e à assistência social.  

Parágrafo único.  Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do 

espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV 

do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado.  

Art. 4o  A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento 

desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem 

sofrerá discriminação por motivo da deficiência.  

Parágrafo único.  Nos casos de necessidade de internação médica em unidades 

especializadas, observar-se-á o que dispõe o art. 4o da Lei no 10.216, de 6 de abril de 

2001. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10216.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10216.htm#art4
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Art. 7o  O gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno 

com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência, será punido com 

multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos.  

§ 1o  Em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo.  

§ 2o  (VETADO).  

 

COMENTÁRIOS: 

 Pessoa com transtorno do espectro autista considerada como PcD; 

 Responsabilidades do Gestor Escolar; 

 

Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência - Decreto Nº 6.949/09 

 

Artigo 1 
Propósito  

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 

eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas 

com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.   

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas.  

 

COMENTÁRIOS: 

 Convenção Internacional – dispositivos com status de emenda à Constituição – 

Artigo 5º, §3º, da Constituição Federal de 1988; 

 Novo conceito de pessoa com deficiência – menos restritivo que o existente 

(Decreto Federal nº 3.298/99); 

 

Artigo 24 
Educação  

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. 

Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, 
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os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem 

como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:  

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, 

além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais 

e pela diversidade humana; 

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade 

das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais; 

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.  

2. Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:  

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob 

alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino 

primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência; 

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de 

qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais 

pessoas na comunidade em que vivem; 

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam 

providenciadas; 

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema 

educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 

e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão 

plena.  

3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir 

as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com 

deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. 

Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo:  

a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de 

comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além 

de facilitação do apoio e aconselhamento de pares; 

b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade lingüística da 

comunidade surda; 

c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdocegas e 

surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais 
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adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento 

acadêmico e social.  

4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados 

para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes 

atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização 

da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação 

aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios para pessoas 

com deficiência.  

5. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao 

ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação 

para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. 

Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para 

pessoas com deficiência.  

 

COMENTÁRIOS: 

 Garantia da existência, em todos os níveis, de sistema educacional inclusivo; 

 Garantia do oferecimento de aprendizado ao longo de toda a vida – vedação de 

exclusão da pessoa com deficiência do sistema educacional pelo motivo da 

deficiência – princípio fundamental da dignidade da pessoa humana; 

 

 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência) - Lei Federal Nº 13.146/15 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o  É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

Parágrafo único.  Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio 

do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
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procedimento previsto no § 3o do art. 5o da Constituição da República Federativa do 

Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e 

promulgados peloDecreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua 

vigência no plano interno. 

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.   

§ 1o  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por 

equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:      (Vigência) 

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

III - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

§ 2o  O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. 

Art. 3o  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, 

tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida; 

II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem 

usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 

incluindo os recursos de tecnologia assistiva; 

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm#art124
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acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, 

classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados 

abertos ao público ou de uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 

mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia 

da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a 

participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e 

oportunidades com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com 

deficiência às tecnologias; 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as 

línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, 

o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos 

multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os 

meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados 

que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a 

fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de 

condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades 

fundamentais; 

VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais 

como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, 

distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, 

abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do 

planejamento urbanístico;   

VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, 

superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma 



 

 

  124 

que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses 

elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de 

acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, 

quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade 

de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da 

flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, 

pessoa com criança de colo e obeso; 

X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema 

Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, 

com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o 

atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com 

deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de 

autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos; 

XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com estruturas 

adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que 

respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência;   

XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem 

remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência 

no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos 

identificados com profissões legalmente estabelecidas; 

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene 

e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas 

quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições 

públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com 

profissões legalmente estabelecidas; 

XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não 

desempenhar as funções de atendente pessoal. 

 

CAPÍTULO II 
DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 

Art. 4o  Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 
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§ 1o  Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, 

restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de 

prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações 

razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

§ 2o  A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de 

ação afirmativa. 

Art. 5o  A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano 

ou degradante. 

Parágrafo único.  Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são 

considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, 

com deficiência. 

Art. 6o  A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: 

I - casar-se e constituir união estável; 

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; 

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou 

adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

Art. 7o  É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça 

ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. 

Parágrafo único.  Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem 

conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem remeter 

peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. 

Art. 8o  É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, 

com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à 

paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao 

transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à 

comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à 
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liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição 

Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e 

econômico. 

 

CAPÍTULO IV 
DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

Art. 27.  A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 

a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 

sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades 

de aprendizagem. 

Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda 

forma de violência, negligência e discriminação. 

Art. 28.  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 

acompanhar e avaliar: 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos 

de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, 

assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características 

dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições 

de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia; 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita 

da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas 

inclusivas; 

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o 

acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino; 
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VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas 

pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia 

assistiva;   

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento 

educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de 

disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva; 

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas 

instâncias de atuação da comunidade escolar; 

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos 

linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a 

criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência; 

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e 

continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento 

educacional especializado; 

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional 

especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais 

de apoio; 

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia 

assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua 

autonomia e participação; 

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade 

de oportunidades e condições com as demais pessoas;   

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação 

profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos 

respectivos campos de conhecimento; 

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a 

atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar; 

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais 

integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades 

concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino; 

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar; 

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. 
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§ 1o  Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se 

obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 

XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de 

qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento 

dessas determinações. 

§ 2o  Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI 

do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte: 

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, 

possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras;         (Vigência) 

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas 

salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, 

com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras.        (Vigência) 

Art. 29.  (VETADO). 

Art. 30.  Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos 

pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e 

privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: 

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições 

de Ensino Superior (IES) e nos serviços; 

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para 

que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia 

assistiva necessários para sua participação; 

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades 

específicas do candidato com deficiência; 

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, 

previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; 

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, 

tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante 

prévia solicitação e comprovação da necessidade; 

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que 

considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da 

modalidade escrita da língua portuguesa; 

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm#art125
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COMENTÁRIOS: 

 Destaque para as definições legais; 
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