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Ø Estes folhetos contêm informações sobre como 
trabalhar com pessoas com Paralisia Cerebral 
(PC) em áreas de poucos recursos. 

Ø Estes folhetos foram feitos para serem utilizados 
por activistas de RBC (trabalhadores de campo). 

Ø Estes folhetos são uma versão revista, baseada 
nas informações sobre Paralisia Cerebral da 
RehApp CP (recurso para reabilitação em casa) 

O que pode fazer com estes folhetos:
• Ajudar a orientar as suas visitas a famílias que incluem 

um membro com PC.
• Fazer um inventário das necessidades da pessoa com 

PC e da sua família. 
• Saber mais sobre as implicações de uma deficiência 

para a pessoa e a sua família.
• Utilizá-los para fazer uma avaliação.
• Utilizá-los para definir metas para uma pessoa com 

paralisia cerebral e para conciliar metas com a pessoa 
e a sua família.

• Utilizá-los para o ajudar a discutir intervenções com a 
família.

• Utilizá-los para o ajudar a manter registos de clientes.
• Utilizá-los para o ajudar a si e aos cuidadores a 

monitorizarem o progresso e o processo.

Paralisia cerebral
Índice

Os objectivos destes folhetos são: 
• Satisfazer as necessidades de pessoas com deficiências e suas 

famílias.
• Apoiar as famílias e os activistas de RBC (trabalhadores de 

campo) com informações para acompanhamento do 
processo de reabilitação de uma pessoa com PC.

• Aprofundar os conhecimentos e as competências de 
activistas de RBC (trabalhadores de campo) com vista à 
prestação de serviços de reabilitação básica (funcional) para
pessoas com deficiências e suas famílias. 

• Aumentar a participação na vida quotidiana, familiar e da 
comunidade.

• Melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências e 
suas famílias.  

• Apoiá-lo (enquanto activista de RBC) no processo de 
orientação de uma família, fornecendo um recurso que pode 
ter no seu telemóvel (offline) ou na sua mala. 

• Ajudar a formar cuidadores, por exemplo, num grupo de 
apoio a pais ou em casa. 

Informações sobre paralisia cerebral

Introdução
Estruturas e funções fisiológicas 
Actividades e participação
Factores pessoais
Factores ambientais

Índice:
Nota: Estes folhetos consistem em informações sobre paralisia cerebral Estes 
cartões não substituem os conhecimentos e as competências de médicos e 
terapeutas. Aconselhamo-lo, em primeiro lugar, a procurar o seu 
aconselhamento. 
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Introdução:
q O que é a PC?
q Diagnóstico
q Dificuldades

Actividades e participação: 
q Diferentes níveis de PC
q Capacidades
q Efeito na vida quotidiana
q Levantar uma pessoa
q Transportar uma pessoa
q Sentar-se
q Deitar-se 
q Comunicação
q Comer e beber
q Mover-se dentro e fora de casa
q Autocuidados
q Aprendizagem
q Actividades da comunidade

Estruturas e funções 
fisiológicas:
q Causas da PC
q Prevenção e deteção precoce     
q De que forma a PC pode afectar o 

corpo
q Sinais precoces de PC
q Tipos de PC
q Saúde geral
q Dor
q Dormir
q Convulsões
q Alimentação
q Controlar a saliva
q Controlar a bexiga e o intestino    
q Visão

Factores ambientais:
q Segurança
q Atitudes
q Meios de subsistência
q Acessibilidade
q Dispositivos auxiliares
q Rede de partes interessadas

Factores pessoais: 
q Apoio mental
q Papel dos cuidadores
q Aconselhamento por pares
q Comportamento
q Desejos e necessidades pessoais
q Competências sociais e limites
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1
Diagnóstico
A PC é diagnosticada por um especialista, um neurologista ou um 
pediatra. Caso tenha dúvidas sobre o desenvolvimento da criança 
depois de ler estes cartões didáticos, consulte um médico para 
realização de um exame mais aprofundado. A identificação da PC 
pode demorar algum tempo. 

Ações a tomar:
• Consulte um médico e ajude a família a marcar uma consulta. 

Certifique-se de que a família consegue ir ao médico. Por vezes, é 
difícil conseguir transporte. 

• Monitorize os marcos de desenvolvimento de uma criança com 
PC.

• Forneça ao médico informações sobre a pessoa, como os marcos e 
dificuldades que identificou, nas suas próprias palavras. 

O grau de uma deficiência não é determinado 
apenas pelo diagnóstico, mas através da interação 
entre  diferentes factores. Quando trabalhar com 
pessoas com PC  e suas famílias, não se esqueça 
de que:
• Estruturas e funções fisiológicas = dificuldades 

do corpo a nível anatómico, por exemplo, 
controlar a bexiga, digerir os alimentos ou 
sentir dor. 

• Actividades e participação na vida quotidiana = ser 
capaz de realizar actividades, aprender actividades
que sejam importantes para uma pessoa. Uma 
pessoa necessita de oportunidades

• Para realizar estas actividades e ser envolvida em actividades da 
família e da comunidade.

• Factores ambientais, como apoio da comunidade, acesso a 
serviços de saúde, acessibilidade da casa ou de edifícios da 
comunidade.

• Factores pessoais, como caráter, preferências e desejos pessoais

O que é a PC
A Paralisia Cerebral (PC) é uma deficiência permanente, não 
progressiva e não contagiosa, resultante de lesões em partes do 
cérebro por volta dos três anos. Estas poderão ter ocorrido antes, 
durante ou após o nascimento, resultando em perturbações no 
desenvolvimento dos movimentos e da postura. 

Além de fazer com que as pessoas com PC tenham dificuldade em 
sentar-se, ficar de pé e andar, a PC pode causar dificuldades 
noutras competências, como: controlar a bexiga, controlar a 
saliva, falar e comer. Algumas pessoas podem também ter 
problemas de visão, audição ou de aprendizagem em geral. 
Poderão sentir dor e ter convulsões. Estas dificuldades podem 
afectar o seu comportamento e a sua capacidade de dormir. 
Sentir uma ou mais destas dificuldades faz com seja mais difícil 
realizar as actividades quotidianas normais. Cada pessoa pode ser 
afectada de formas e em graus diferentes. A sua capacidade de 
aprendizagem pode ser influenciada pelas dificuldades 
mencionadas. 



Estas	são	algumas	das	dificuldades	que	as	pessoas	com	PC	poderão	sentir.	Tal	não	significa	que	todas	as	pessoas	com	PC	
sentem	estas	dificuldades.	Podem	registar	uma,	duas	ou	várias.	É	importante	obter	aconselhamento	de	um	médico	e	um	
terapeuta	para	o	ajudar	a	determinar	de	que	forma	pode	ensinar	uma	pessoa	com	PC	e	a	sua	família	em	casa,	de	modo	a	
poderem	desenvolver	todo	o	seu	potencial.	
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DORMIR
CONTROLO DA 
SALIVA

COMMUNICAR

APRENDER

SENTIR DOR

CONTROLO DA 
BEXIGA

VISÃO

CONVULSÕES
MOVIMENTO

ALIMENTAÇÃO

SENTADO 
DEITADO OU 
DE PÉ

RESPONDER A 
SITUAÇÕES



Estruturas e funções 
fisiológicas:
Informações e 
Ações a tomar



Possíveis causas da PC
Uma criança poderá ter paralisia cerebral por vários motivos. 
Uma das causas pode ser um incidente que provoque lesões 
numa parte do cérebro ou que afecte o desenvolvimento do 
cérebro, como a falta de oxigénio. Estas lesões podem ocorrer 
antes do nascimento, durante o nascimento ou nos primeiros 
anos de vida do bebé. Muitas vezes, os médicos não sabem 
exatamente o que causou a PC. 

Causas antes do nascimento: 
• Consumo de álcool e outras drogas
• Infeções ou doenças da mãe durante a gravidez, por 

exemplo, malária 
• Subnutrição da mãe durante a gravidez

Causas durante o nascimento:
• Permanência prolongada no canal vaginal
• O nascimento prematuro é um 
factor de risco

Causas após o nascimento: 
• Infeções cerebrais
• Malária, icterícia, meningite 
• Lesões na cabeça
• Falta de oxigénio, por exemplo, devido a problemas 

pulmonares, quase afogamento
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Prevenção e deteção precoce
Observando os exemplos do lado direito, a importância da 
saúde materna antes e a monitorização após o nascimento é 
evidente para prevenção, deteção precoce e intervenção 
precoce. 

Quanto mais cedo estas crianças receberem apoio 
profissional, melhor. Tal terá um efeito positivo no que serão 
capazes de fazer no futuro em termos de desenvolvimento de 
movimentos, aprendizagem e competências diárias em 
comparação com a inexistência de tratamento e apoio.

Ações a tomar
• Forneça às mulheres grávidas informações sobre boa 

nutrição para si próprias e como se manterem saudáveis.
• Forneça informações sobre boa nutrição para a criança.
• Saliente a importância das redes mosquiteiras contra a 

malária.
• Destaque a importância de ir ao médico quando os marcos 

não são alcançados ou quando têm quaisquer 
preocupações com a criança.

• Ensine aos cuidadores os marcos do desenvolvimento 
normal e como monitorizar o desenvolvimento da criança.  

MOLE



De que forma a PC afecta o corpo?
Uma pessoa com PC, entre outras possíveis dificuldades, tem
problemas em controlar e mover os seus músculos. As partes
do corpo afectadas dependem da parte do cérebro lesionada. O
tipo de PC da criança depende de diferentes factores, por
exemplo, quão cedo na gravidez o cérebro sofreu a lesão.

Por vezes, os bebés com PC não parecem diferentes de
outros bebés. As crianças com PC são afectadas de diferentes
formas, dependendo do local e de como ocorreu a perturbação
do desenvolvimento do cérebro.

Estruturas e 
funções fisiológicas

Folheto
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Sinais precoces de PC
No momento do nascimento, um bebé com PC poderá parecer
flácido e mole. A rigidez raramente surge logo após o nascimento,
mas normalmente após alguns meses.

Estes são alguns possíveis sinais de PC:
q Marcos de desenvolvimento em falta, como não ser capaz de

sentar-se direito sozinho por volta dos seis meses
q Incapacidade de segurar a cabeça quando deitado de barriga

para baixo ou sentado
q Dificuldades de alimentação, como dificuldade em engolir pelo

facto de tossir ou engasgar-se enquanto come ou bebe
q O bebé parece "mole" quando lhe pega ao colo (ver imagem à

esquerda).
q Utiliza principalmente um dos lados do corpo (braço e perna)
q Fraco controlo dos músculos, reflexos e postura
q Rigidez muscular ou espasmos

2. Discinética: Movimentos involuntários. Estas crianças apresentam 
movimentos descontrolados dos braços e das pernas, que parecem 
estar sempre em movimento. Por vezes, os braços e as pernas são 
projetados para trás e ficam rígidos quando a pessoa se move. 

3. Atáxica: Tremores, pouco equilíbrio e falta de coordenação. A criança 
tem dificuldade em sentar-se e ficar de pé. A criança caminha com os 
pés muito afastados, tem tendência a cair ou tropeçar, tem dificuldade 
em andar em linha reta e pode parecer desajeitada ao usar as mãos. 

4. PC mista: Algumas crianças podem apresentar mais do que um tipo 
de padrão de movimento. 

Pode ser difícil identificar o tipo de PC. Tal deve ser feito por um médico
ou terapeuta. Forneça-lhes informações sobre o que a criança consegue
fazer e quais são as suas dificuldades, com as suas próprias palavras.

Tipos de PC
Os movimentos de uma pessoa podem ser afectados de quatro 
formas diferentes, dependendo da localização da lesão cerebral:

1. Espástica: Músculos rígidos. A maioria das crianças com PC tem 
espasticidade. Podem ser afectadas diferentes partes do corpo. 
Podem ser afectados ambos os braços e ambas as pernas. Os 
músculos do tronco (corpo), pescoço, rosto e boca são também 
frequentemente afectados. Podem ser afetadas apenas as 
pernas, talvez em menor grau do que os braços, ou um dos lados: 
o braço e a perna. 

MOLE
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Saúde geral
Quando se reunir pela primeira vez uma família que inclua um 
membro com PC, é importante verificar a saúde geral. A 
permanência quase constante dentro de casa e/ou a incapacidade 
de mover-se sozinha podem afectar a saúde e a condição física 
dessa pessoa. O risco de desenvolvimento de doenças, como febre 
ou problemas nos pulmões, é mais elevado e existe o risco de 
desenvolvimento de feridas por pressão ou atrito. Quando a pessoa 
tem dificuldade em comer e beber, existe o risco de subnutrição e 
desidratação, principalmente se for alimentada deitada. A utilização 
de medicação sem supervisão de um médico pode ter efeitos 
prejudiciais.  

Ações a tomar
q Verifique a saúde geral da pessoa com PC
e também dos cuidadores. 
q Consulte um médico quando observar o seguinte: 
• febre contínua ou recorrente
• tosse intensa, dificuldade em respirar                                                                                       
• incapacidade de tossir quando necessário
• subnutrição (altura e peso reduzidos para a idade)
• desidratação (a pele fica levantada quando beliscada, a pele 

não fica rosada menos de 2 segundos após pressionar a pele 
com a unha, respiração rápida/irregular)

• convulsões repetidas ou convulsões iniciais
• feridas abertas ou cicatrizes profundas no corpo
• sinais de icterícia (pele amarela e parte branca dos olhos 

amarela)
• engasga-se enquanto come ou bebe
• utilização insuficiente de medicação
• sinais de maus-tratos (converse cuidadosamente com os 

cuidadores primeiro), por exemplo: nódoas negras, marcas de 
arranhões, mordidas, queimaduras, nervosismo ou 
agressividade extremos, roupas sujas, falta de higiene, dentes 
em mau estado

Dor
As crianças com PC podem sentir 
dor devido a dificuldades como:
• curvatura da coluna (escoliose)
• A(s) ancas(s) incorretamente posicionada(s) na articulação da 

anca provocam dor quando se move(m) ou é(são) movida(s). 
• feridas devido a fricção ou pressão 
• Incapacidade de engolir e digerir corretamente. Se ocorrer 

refluxo dos alimentos a partir do estômago, pode provocar 
irritação e dor nas estruturas digestivas e existe o risco de fluir 
para os pulmões, podendo provocar uma infeção pulmonar. 

• Músculos rígidos podem provocar dores musculares ou espasmos
• A rigidez dos músculos, combinada com a inactividade da pessoa 

e a incapacidade de mudar a posição do corpo durante o dia e a 
noite, pode provocar o encurtamento muscular e criar 
deformidades nos braços e/ou pernas. 

• Se não for capaz de se mover sozinho e estiver inactivo, tal pode 
provocar obstipação e dores de estômago. 

A dor pode ser observada pela pessoa ou familiar que descreve o 
tipo de dor e a localização. Se a pessoa não conseguir falar, é capaz 
de apontar para os locais onde sente dor? Caso não consiga, 
observe se a pessoa demonstra dor através das emoções, expressão 
facial ou linguagem corporal, por exemplo, resposta negativa ao 
toque. 

Ações a tomar
q Verifique, através de conversas, observação e avaliação, se a 

pessoa sente dor utilizando as informações acima indicadas. 
q Se suspeitar de qualquer um dos problemas acima referidos, 

consulte a clínica médica ou o hospital. Certifique-se de que a 
família sabe onde se deve dirigir e tem os meios necessários para 
o fazer (dinheiro, transporte). 

q Certifique-se de que a pessoa consegue mudar de posição 
(sentar-se, deitar-se, mover-se de um lado para o outro) ou dê 
instruções à família sobre a forma como pode ajudar. 
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Convulsões 
As convulsões podem ser provocadas por uma doença chamada "epilepsia". Esta doença não é contagiosa, não é um espírito que possui a 
pessoa, mas sim uma sobrecarga de estímulos no cérebro que provoca descargas do cérebro. Existem diferentes tipos de epilepsia, desde 
olhar para o vazio (= ausência), mastigar e não responder, tremores muito ou pouco intensos. Poderá ser necessária medicação para 
controlar as convulsões. Solicite aconselhamento a um médico. Pode transferir um cartaz dos passos abaixo indicados em: 
www.epilepsynorcal.org/seizure-first-aid/.

Primeiros socorros
1. Certifique-se de que a pessoa está em segurança. Bloqueie perigos.
2. Desaperte roupas apertadas.
3. Não coloque nada na boca.
4. Coloque a pessoa de lado.
5. Proteja a cabeça com uma almofada ou roupa.
6. Meça a duração da convulsão com um relógio ou cronómetro. A maioria das convulsões deve terminar em poucos minutos. 
7. Não segure nem agarre a pessoa
8. Fale calmamente
9. Explique aos outros o que está a acontecer
10. Fique com a pessoa até estar acordada e alerta. 

Chame uma ambulância ou vá imediatamente ao médico quando:
- A convulsão dura mais do que 5 minutos - Quando a convulsão se repete       - A pessoa está ferida ou doente      - Dificuldade em 
respirar - A convulsão ocorre na água - Convulsão inicial

Ações a tomar
• Pergunte e descubra se e por que motivo tem dificuldade em 

dormir. Se as convulsões, a dor ou a saúde geral forem um 
problema, consulte um médico e forneça informações detalhadas. 

• Descubra se a pessoa necessita de apoio para o corpo enquanto 
dorme, por exemplo, se a pessoa tiver dificuldade em mover-se 
sozinha. 

• Descubra se a pessoa é suficientemente activa durante o dia. Se a 
pessoa tiver dificuldade em mover-se, descubra e dê instruções 
aos cuidadores sobre como apoiar ou estimular a pessoa a mover-
se. 

• Se a pessoa ficar deitada no chão ou no sofá ao longo do dia, 
providencie uma cadeira especial ou uma cadeira de rodas para 
que possa sentar-se e mover-se ou ser movida, por exemplo, pela 
família, amigos ou vizinhos. Consulte os cartões "actividades e 
participação" para obter mais informações. 

Dormir

A dor, a saúde geral e as convulsões podem provocar dificuldades 
em dormir, dormir profundamente ou dormir várias horas 
seguidas à noite. O sono é importante para o corpo recuperar das 
actividades da vida quotidiana e recuperar energias. É importante 
manter-se saudável e em forma. Os recém-nascidos dormem 16 a 
20 horas por dia, os bebés até 14 horas, as crianças pequenas 
cerca de 12 horas por dia, as crianças em idade escolar 11 horas, 
os adolescentes 9 a 10 horas e os adultos 7 a 9 horas.  

Estar activo, movendo-se ou sendo movido, ao 
longo do dia é importante para se sentir 
suficientemente cansado para dormir. A 
inatividade e dormir frequentemente durante o dia 
podem provocar dificuldades em dormir à noite.  
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Fonte: www.epilepsynorcal.org (2019)

http://www.epilepsynorcal.org/


Alimentação
Muitas pessoas com PC necessitam de mais tempo para
mastigar e/ou engolir e poderão ter dificuldade em mastigar e
engolir alimentos sólidos ou líquidos. Alimentar uma pessoa
numa posição deitada pode provocar tosse, asfixia ou vómitos
e cria o risco de refluxo dos alimentos ou bebidas e
consequente entrada nos pulmões. Isto pode causar uma
infeção pulmonar. A dificuldade em comer e beber pode
provocar subnutrição e/ou desidratação e, portanto, requer
atenção. Para alimentar uma pessoa em segurança é
necessário: uma posição sentada adequada, tempo suficiente
para mastigar e engolir, avisar antes de pôr mais alimentos na
boca.

Certifique-se de que a família tem meios financeiros e
transporte para ir ao médico, uma vez que esta situação é
particularmente perigosa.

Posicionamento errado Posicionamento correto Posicionamento correto

Estruturas e 

funções fisiológicas

Folheto
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Ações a tomar
• Se a criança estiver desidratada ou subnutrida, leve 

imediatamente a família a um médico!
• Certifique-se de que a alimentação é segura: a pessoa tem 

dificuldade em mastigar e/ou engolir, em que posição a pessoa é 
alimentada, como é que a pessoa está a ser alimentada para que 
lhe seja dado tempo suficiente para engolir?

• Dê instruções ao cuidador sobre como sentar com apoio e de 
forma segura e sobre comer e beber.  

• Observe a forma como a pessoa está a ser alimentada. O 
cuidador fala com a pessoa enquanto a alimenta, indicando que 
lhe vai dar mais comida para que a pessoa esteja preparada? 

• Descubra se a alimentação é mais fácil numa posição diferente, 
por exemplo, no colo numa posição ligeiramente vertical ou 
numa cadeira. 

• Descubra que tipos de alimentos a pessoa pode e não pode 
comer. Se a alimentação for difícil, consulte um nutricionista. 
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Visão
Algumas pessoas com PC podem ter problemas de visão. Tenha esta possibilidade em mente.  
Tal significa que os olhos propriamente ditos podem não ter problemas, mas o processamento  
pelo cérebro pode ser difícil. Conseguir ver bem é importante  para que a pessoa compreenda, 
explore e responda ao que acontece à sua volta.  É necessário para a pessoa se sentir segura e 
motivada. 

Possíveis sinais
• Forte preferência pela cor
• Necessidade de se mover ou de movimento para continuar a olhar para

um objecto
• A pessoa pode explorar um objecto lentamente
• Dificuldade em ver com, por exemplo, muitos sons em redor
• Dificuldade em olhar para algo E explorar através do toque ao mesmo tempo
• Pestanejo atrasado quando um objecto está a aproximar-se

Ações a tomar
• Um oftalmologista pode determinar se existe um problema e o que pode ser feito.
• Podem ser necessárias boas condições de iluminação e cores contrastantes para se mover e 

realizar actividades. Descubra se diferentes tipos de iluminação e contraste ajudam. 

Controlo da bexiga e do intestino
Para algumas pessoas com PC, é difícil controlar 
a bexiga e o intestino. Tal deve-se aos 
problemas na postura e movimentos. Algumas 
pessoas  podem ter mais dificuldade em 
perceber quando precisam de ir à casa de 
banho. Conseguir perceber que precisam de ir 
à casa de banho é um critério para aprender a 
controlar a bexiga e o intestino. 
Ações a tomar
• Descubra se a pessoa consegue perceber que precisa de ir à 

casa de banho.
• Se não conseguir perceber que precisa de ir à casa de banho, 

tente ensinar a pessoa a controlar idas à casa de banho 
programadas. Isso significa ir, ou ter ajuda para ir, à casa de 
banho a cada duas horas. 

• Avalie se é necessária uma casa de banho adaptada. Veja 
abaixo. 

Controlo da saliva
Algumas pessoas com PC têm dificuldade em 
controlar a saliva, o que pode resultar em                                                                        
preconceito das outras pessoas. Por vezes, tal é 
encarado como algo sujo ou                                   
contagioso, mas resulta da dificuldade em 
controlar os músculos.
A saliva pode deixar cheiro quando as roupas ou o rosto ficam 

molhados. 
Ações a tomar
• Faça um babete com um pedaço de T-shirt ou toalha velha. Não 

limpe a boca constantemente, uma vez que pode provocar 
sensibilidade na área da boca.

• Se possível, ensine a pessoa a segurar um pedaço de pano e a 
limpar a boca. 

• Ser capaz de sentar-se, se necessário com apoio, tem um efeito 
positivo no controlo da saliva. Explore a forma de sentar com 
apoio. 



Actividades e 
participação:
Informações e 
Ações a tomar



Diferentes níveis de PC
Analisando o desenvolvimento das competências motoras e a PC, 
por exemplo, conseguir mover-se, percebemos que algumas 
pessoas são mais afectadas pela PC do que outras. A isto damos o 
nome de "nível de gravidade". O nível de gravidade influencia o 
desenvolvimento da criança e o que a criança consegue fazer 
sozinha na vida quotidiana. Os "níveis de gravidade" são: ligeiro, 
moderado e grave. 

Ligeiro
Ligeiro (também chamado GMCFS* nível I ou II): A criança 
consegue caminhar sozinha, mas os movimentos são 
ligeiramente instáveis. A criança pode também conseguir saltar 
e correr. Percorrer longas distâncias pode ser difícil.

Moderado
Moderado (GMFCS nível III): A criança consegue sentar-se
sozinha e mover-se sozinha com uma cadeira de rodas ou
andarilho ou, caso estes dispositivos não estejam disponíveis,
mover-se por quaisquer outros meios, como gatinhar. A criança
necessita de ajuda para percorrer longas distâncias.

Grave
Grave (GMFCS nível IV ou V): A criança não consegue sentar-se 
sozinha e necessita de apoio. Algumas crianças conseguem 
rolar de um lado para o outro, quando deitadas, ou levantar a 
cabeça. A criança não consegue caminhar sozinha, mas pode 
conseguir utilizar um andarilho com o apoio de outra pessoa. Se 
utilizarem uma cadeira de rodas, necessitam de ser 
empurrados por outra pessoa. Ac
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Actividadese
Participação
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Ações a tomar
q Tente descobrir o que a pessoa gosta e utilize essas informações 

para criar laços e para se conhecerem melhor. Pode gostar de 
ouvir histórias, ver os seus pares a brincar ou apenas ter alguém 
que lhe dê a mão. Pergunte à família e dedique o tempo 
necessário a construir uma relação de confiança. 

q Os cuidadores são especialistas nas suas crianças. Ouça as suas 
histórias e elabore um plano conjunto, em parceria com a 
família. 

q Siga os passos do ciclo de reabilitação.
q Lembre-se das "Seis palavras preferidas" ao definir metas e 

elaborar um plano de ação para apoiar uma pessoa e a sua 
família. Veja as Palavras preferidas na página seguinte.  

q Inclua a pessoa em actividades (rotina) da vida quotidiana e 
torne-as divertidas. Isso funciona como um momento 
terapêutico e é bom para a saúde e para o desenvolvimento. Por 
exemplo, pode limpar a casa ou trabalhar no jardim e deixar a 
pessoa num colchão dentro de casa, caso esta não consiga 
mover-se sozinha. A pessoa não irá ver e ouvir nem vivenciar 
quase nada. Ou pode levar a pessoa consigo, sentada numa 
cadeira (especial). A pessoa pode ver, ouvir e comunicar consigo 
e aprender com essa experiência. 

q Concentre-se nas capacidades de uma pessoa e nos desejos e 
prioridades da mesma e da sua família. 

q Lembre-se de que, quando uma pessoa não consegue falar ou 
pensar correctamente, pode ser difícil saber o que está a sentir. 
Pode sentir-se sozinha e infeliz e precisar de amigos. Procure 
amigos que possam visitar, conversar e brincar com ela. Oriente-
os, se necessário.

q As crianças com deficiências graves podem ser muito 
inteligentes, mas a sua inteligência irá desenvolver-se de forma 
limitada se não forem estimuladas e se não tiverem 
oportunidades para aprender e participar na vida quotidiana 
desde tenra idade. A possibilidade de irem à escola pode mudar 
completamente as suas vidas. Descubra aquilo de que gostam e 
querem ouvindo-as, observando os sons e movimentos que 
fazem, os sinais que transmitem e estando atento a elas.

Capacidades
Todas as pessoas podem desenvolver o seu próprio potencial. Este 
é influenciado pelas dificuldades anteriormente discutidas, bem 
como pela oferta de oportunidades de desenvolvimento, estímulos 
ao desenvolvimento e apoio emocional motivador e encorajador. 
Um ambiente encorajador é muito importante. O que uma criança 
faz ao longo de um dia depende do ambiente em casa. Podem 
existir diferenças entre a cidade e uma área rural ou de uma 
família para outra.

Muitos terapeutas e activistas de RBC (trabalhadores de campo) têm 
tendência a dar "trabalhos de casa/exercícios" para os cuidadores 
fazerem em casa. Normalmente, não têm em consideração a forma como 
estes exercícios se adequam à rotina quotidiana, nem analisam a rotina 
quotidiana e a forma como podem utilizá-la. Os exercícios passivos não 
melhoram a vertente funcional em actividades da vida quotidiana. Para 
tal, a pessoa deve ser activamente envolvida em actividades da vida 
quotidiana, por exemplo, mover-se, ajudar na alimentação, brincar ou 
fazer outras atividades. Ensine a família a praticar competências que 
estejam integradas em atividades relacionadas com a vida quotidiana. 
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Família: representa o "ambiente" essencial de todas as 
crianças

Funcionamento: refere-se ao que as pessoas fazem (no caso 
das crianças, "brincar" é o seu "trabalho")

Amigos: refere-se às amizades estabelecidas com os colegas; 
o desenvolvimento social é um aspecto essencial da 
personalidade

Seis palavras "preferidas" da CanChild nas vidas de crianças com deficiências (2018). Estas são as áreas da vida de uma pessoa que devem ser 
abordadas. Tenha este princípio em mente quando discutir prioridades e definir metas. Fonte: https://www.canchild.ca/en/research-in-practice/f-
words-in-childhood-disability

Condição física: refere-se à forma como as crianças se mantêm 
fisicamente activas, incluindo exercício físico e outras oportunidades 
recreativas 

Diversão: inclui actividades específicas nas quais as crianças são 
envolvidas ou nas quais gostam de participar

Futuro: é o motivo do desenvolvimento da criança; refere-se às 
expectativas e sonhos dos pais e das crianças quanto ao seu futuro 

FUTURO

DIVERSÃO

CONDIÇÃO FÍSICA
FAMILIA

FUNCIONAMENTO

AMIGOS



Efeito na vida quotidiana
As pessoas com PC são diferentes como qualquer outra pessoa,
tendo também os seus próprios desejos e necessidades. É
importante procurar as coisas que conseguem fazer e aprender,
e não só concentrar-se naquilo que uma pessoa não consegue
fazer. Os seus pontos fortes e capacidades podem apoiar
desafios da vida quotidiana. Não parta do princípio de que não
têm quaisquer competências.

Actividadese
Participação

Folheto
13

Uma pessoa com PC ligeira poderá ter algumas dificuldades em
mover-se e apenas necessitar de uma pequena ajuda para fazer
as coisas, enquanto uma pessoa com PC grave poderá
necessitar de apoio diário e a longo prazo para se mover e
realizar todas as actividades quotidianas. Cada pessoa é única e
necessita do tipo certo de apoio, físico, mental e emocional,
para poder atingir todo o seu potencial individual.

Apenas algumas partes do 
cérebro estão lesionadas, e 
não todo o cérebro. 
Quanto mais cedo começar 
a apoiar o 
desenvolvimento, melhor. 

A capacidade de caminhar é, muitas vezes, uma das principais
preocupações dos pais. Caminhar é importante do ponto de
vista funcional e social, mas no que diz respeito às
necessidades globais de uma pessoa, outras competências
poderão ser mais importantes. Para que todas as pessoas, quer
tenham deficiências ligeiras ou graves, possam ter uma vida
feliz e independente na medida do possível, é também
importante:
• Ter confiança nelas mesmas e

gostar de si próprias
• Conseguir comunicar com 

outras pessoas e ter relações positivas 
• Desenvolver competências

relativamente a atividades de autocuidados, 
por exemplo, comer, vestir-se e ir à casa de banho

• Conseguir deslocar-se de um lado para
o outro utilizando, por exemplo, uma cadeira de rodas

• (e se possível) caminhar

Ações a tomar
• À medida que uma criança atinge a idade adulta, pode ser 

necessária muita ajuda para manter o movimento do corpo e das 
articulações e para manter a força muscular. 

• É importante não ajudar a pessoa em demasia, mas ajudar apenas 
o suficiente para que possa aprender a fazer mais coisas sozinha. 

• A criança com PC irá tornar-se um adulto com PC. Ajude a criança 
a tornar-se um adulto que consegue viver com a sua deficiência e 
ser o mais independente possível. Defina metas e ações que 
coincidam com as suas necessidades, idade e fase da vida. 

• Concentre-se no desenvolvimento de competências em 
actividades da vida quotidiana, reconheça e valorize cada etapa. 
Comece o mais cedo possível. 

• Pode utilizar gráficos de desenvolvimento para ajudar a 
monitorizar o desenvolvimento, como os indicadores de Marcos 
de desenvolvimento do CDC: 
www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html. 
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• Mantenha a pessoa numa posição vertical para que possa
manter a cabeça levantada e olhar em volta, ainda que por
pouco tempo.

• Mantenha a pessoa com as ancas e os joelhos dobrados e
os joelhos separados para diminuir distensões excessivas.

• Certifique-se de que a pessoa consegue agarrar-se a si com
os braços, se possível, ou utilizar os braços livremente.

Errado Correto

Levantar uma pessoa
Muitas vezes, os cuidadores fazem esforços físicos ao levantar a
criança, o que resulta em dores nas costas, pescoço ou ombros,
principalmente quando a criança cresce. Ensine ao cuidador como
pode levantar a pessoa com menos esforço físico. Se a criança
conseguir, pelo menos, ficar de pé com apoio, deixe-a ajudar a
mover-se de um lugar para o outro, quando possível. Comece a
fazê-lo em idade precoce. Um terapeuta ou um técnico podem
ajudá-lo a compreender como, se necessário e disponível.

Ações a tomar
• Dobre os joelhos e mantenha as costas direitas.
• É mais fácil levantar a pessoa com um pé ligeiramente à frente

do outro.
• Segure a pessoa o mais próximo possível do seu corpo antes

de levantá-la.

• Pratique juntamente com o cuidador.
• Levante utilizando os músculos fortes das suas pernas, e não as 

costas.
• Se a pessoa se tornar muito maior e mais pesada (mais de 20 

quilos), é preferível não a levantar sozinho, mas pedir ajuda a 
outra pessoa. 

• Quando levantar juntamente com outra pessoa, faça uma 
contagem antes de levantar para que ambos levantem ao 
mesmo tempo. 

• Apoie a pessoa: cabeça e corpo, pernas e pés, ombros e braços. 

Errado Correto

Transportar uma pessoa
Muitas vezes, os cuidadores transportam as crianças no colo ao
longo do dia. Isso dificulta a realização do trabalho em casa e em
redor da casa. Além disso, é benéfico para o desenvolvimento da
criança sentar-se sozinha, utilizando um assento especial se
necessário, e divertir-se. Sentar-se deve ser algo motivador, pelo
que deve oferecer materiais que estejam ao alcance da pessoa e
com os quais esta possa explorar e trabalhar.

Ações a tomar
• Não transporte uma pessoa que pesa 20 quilos ou mais sem

ajuda.
• Se não for necessário transportar a pessoa, não o faça. Permita

que a pessoa ajude, sempre que possível, no momento das
transferências e ao mover-se de um lugar para o outro.

• Se a pessoa tiver um fraco controlo da cabeça, certifique-se de
que a cabeça está apoiada e não cai para trás. Apoie as pernas
e os pés, os ombros e os braços.



Sentar-se
Sentar-se é importante para:
• respirar de forma correcta e fácil
• comer e beber com segurança
• conseguir falar mais alto

Errado

Errado

Actividades e 
participação

Folheto
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Errado

Correto

• utilizar as mãos e os braços mais facilmente e,                                    
consequentemente, estimular o

• desenvolvimento e a aprendizagem, em casa e na escola
• evitar problemas como: áreas de pressão, deformidades das 

articulações e deformidades das costas
• tornar as actividades diárias mais fáceis para a criança e 

permitir que esteja (mais) envolvida na vida familiar e da 
comunidade

• conseguir brincar ou divertir-se e comunicar com os colegas
• conseguir ver e explorar melhor o mundo à sua volta
• conseguir realizar actividades sozinha, uma vez que tal 

proporciona melhor controlo das mãos e da cabeça
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Correto
Correto

Ações a tomar 
• Solicite uma cadeira especial ou cadeira de rodas em idade precoce, 

se necessário. Com cerca de um ano de idade, as crianças 
normalmente conseguem sentar-se sem apoio e levantar-se. 

• Peça a um terapeuta que efetue medições e solicite 
aconselhamento quanto ao apoio necessário, por exemplo, 
almofadados para apoiar o tronco, a cabeça ou entre os joelhos para 
evitar que as pernas fiquem cruzadas.

• Caso você ou a família tenham acesso a almofadas e toalhas ou 
equipamento como carrinhos de bebé e cadeiras especiais, 
experimente utilizá-los e ensine a família a fazê-lo. Como na imagem 
abaixo apresentada.

• Considere e observe se é necessário apoio para a cabeça, tronco, 
pernas e pés, ombros e/ou braços. 

• Tente posicionar a pessoa com a cabeça e o tronco alinhados (ver 
linha vermelha na figura à direita).

• Certifique-se de que os joelhos, as ancas e os tornozelos estão 
dobrados (ver setas azuis).

• Certifique-se de que o pescoço está ligeiramente inclinado para a 
frente, conforme ilustrado abaixo. 

• Disponibilize um apoio para os pés, de modo a que a pessoa consiga 
pousar os pés ou possa tocar o chão firmemente (ver seta verde) 

• Disponibilize uma mesa, se possível, na qual a pessoa possa 
apoiar os braços e trabalhar ou brincar

• Se for difícil controlar a cabeça e o tronco, incline a cadeira 
ligeiramente para trás. Experimente para definir a inclinação 
necessária e quanto tempo a criança consegue passar sentada 
nesta posição Aumente gradualmente a duração dos períodos 
sentados a partir de 5 minutos.

• Verifique se existem pontos de pressão nas articulações para 
evitar feridas.

• Certifique-se de que as mãos estão livres para agarrar, apontar, 
utilizar e brincar.

• Os ombros devem estar ligeiramente inclinados para a frente, de 
modo a que os braços e as mãos se encontrem na frente do 
corpo, facilitando a sua utilização.

• A pessoa pode necessitar de tempo para se habituar a uma nova 
posição. Não desista. Aumente gradualmente o tempo que 
passa sentada. 

• Mude a posição regularmente, por exemplo, de hora em hora, 
para evitar úlceras de pressão e o aumento da rigidez. Caso 
contrário, a deficiência pode agravar-se.

• Certifique-se de que a criança não corre o risco de cair e 
magoar-se. Utilize almofadas e alças macias para as ancas e 
tórax (nunca apenas para o tórax, de modo a impedir asfixia), 
mas apenas se necessário. 
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Exemplos de apoio adequado em posições deitadasDeitar-se
Muitas pessoas com PC passam uma grande parte do dia deitadas.
Isso irá afectar a capacidade de utilizarem as mãos, estarem
acordadas e alerta.
É benéfico que se possam mover livremente quando estão
deitadas no chão. Esta ação irá estimular os movimentos activos
do corpo. Quando a pessoa não consegue mover-se sozinha, é
importante ajudá-la a mover-se para diferentes posições e a
apoiar o corpo. Um apoio adequado nesta posição ajuda a utilizar
as mãos para, por exemplo, brincar, ou a dormir numa posição
confortável.

Ações a tomar
• Estimule a pessoa a mover o corpo sozinha quando estiver

deitada no chão.
• Analise a capacidade da pessoa de se deitar de barriga para

baixo, de costas, dos lados direito e esquerdo e a sentar-se
numa posição vertical ou ligeiramente inclinada para trás.

• Certifique-se de que o cuidador apoia a pessoa na mudança de
posição, caso esta não consiga fazê-lo sozinha.

• Utilize espuma, toalhas, almofadas, roupas ou cobertores
dobrados para tentar apoiar o corpo da pessoa em diferentes
posições.

• Ensine o cuidador a fazê-lo. Mostre como proporcionar apoio
na posição deitada e na mudança de posição, peça-lhes que
tentem fazê-lo e ajude com instruções.



Comunicação
A comunicação é importante para expressar                                 
desejos e necessidades, dor, interagir com                                       
conhecidos e desconhecidos à sua volta                                e a 
ser compreendido. Existem diferentes formas                         de 
comunicar: através de palavras ou linguagem corporal, como 
expressões faciais e apontar. 
Para pessoas com PC, a comunicação com utilização e/ou
compreensão de palavras pode ser difícil. É possível que
alguém consiga compreender o que é dito, mas não possa
responder com palavras. Os músculos do corpo que permitem a
comunicação têm dificuldade em trabalhar juntos, o que pode
resultar num discurso não fluente e/ou lento. Além disso, o
processamento no cérebro pode ser difícil, o que resulta na
necessidade de mais tempo para responder ou ter de utilizar
outras formas de comunicação que não as palavras:

Utilize objetos do dia a dia para comunicar
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Formas alternativas (estas não substituem a utilização de 
palavras por si nem a aprendizagem de como utilizar as 
palavras; são um apoio à comunicação e à aprendizagem): 
• Escolher entre duas opções
• Utilizar objectos do dia a dia para clarificar a actividade a 

realizar
• Utilizar gestos para apoiar (mas não substituir) a 

comunicação
• Utilizar um cartão 

com imagens para 
comunicar escolhas 
ou sentimentos

• Utilizar um caderno 
com imagens para 
comunicar

Ações a tomar
• Certifique-se de que a pessoa está sentada e consegue ver o que 

está a acontecer à sua volta durante o dia.
• Encoraje outras pessoas a interagirem com a pessoa. Ensine a 

família e os membros da comunidade mais próximos o porquê e 
como utilizar outras formas de comunicação com a pessoa. 

• Fale com a pessoa ao longo do dia – conte-lhe o que está a 
acontecer. Utilize muitas expressões faciais e gestos para apoiar a 
comunicação.

• Antes de fazer uma pergunta à pessoa ou explicar algo específico:
o chame a sua atenção dizendo o seu nome e olhando para ela;
o certifique-se de que estão frente a frente, no mesmo nível e 

com a criança sentada com apoio adequado.
• Mostre um objecto que represente aquilo de que está a 

falar/perguntar.
• Falem à vez e encoraje a participação.
• Elogie e encoraje – bata palmas, demonstre entusiasmo, etc. 
• Ofereça escolhas. Certifique-se de que a criança tem objectos

e/ou imagens à sua frente para mostrar o que deseja.
• Encoraje a criança a indicar o que deseja utilizando as suas 

competências de olhar, apontar, tocar, gesticular, etc. 
• Conseguir comunicar irá permitir à pessoa participar na vida 

quotidiana da família e da comunidade, aprender e comunicar 
mais facilmente com família, amigos, professores, membros da 
comunidade e outras pessoas. Possibilite a comunicação, através 
de palavras ou outros elementos, experimentando estas 
diferentes formas. Lembre-se de que é necessário tempo para 
aprender diferentes formas e, por vezes, é necessário ensinar as 
pessoas mais próximas da pessoa a fazê-lo.  

• Não force a criança a falar, mas encoraje e responda a qualquer 
tentativa de comunicação.

• Se utilizar formas alternativas, certifique-se de que estes objectos
estão sempre ao alcance da pessoa.

Consulte	a	página	seguinte	para	ver	imagens	de	como	fazê-lo.	
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Utilizar um caderno com imagens para comunicar

Por exemplo: este é semelhante ao cartão com imagens, mas 
mais avançado. Os cartões foram reunidos num caderno. Assim, 
pode adicionar imagens nas páginas com tópicos como: dor, 
comer e beber, brincar, aprender, autocuidados, amigos e 
família. Mantenha o cartão ao alcance.

Utilizar gestos para apoiar (mas não substituir) a comunicação
Por exemplo: muitos dos gestos já são conhecidos. Pode apontar
ou utilizar gestos parecidos, por exemplo, utilizar a mão como se
estivesse a lavar os dentes para indicar que é altura de lavar os
dentes, ou fazer o mesmo

Escolher entre duas opções

Por exemplo: enquanto come, apresente opções mostrando dois
tipos de comida. Permita que a pessoa escolha apontando para o
preferido. Pode fazer o mesmo para situações de brincadeira ou
enquanto a veste.

para comer. Isto irá ajudar 
a pessoa a compreender 
melhor o que é esperado 
dela. 

Utilizar objectos do dia a dia

Por exemplo: pendure os objectos acima (ou outros) num ponto 
central da casa. Utilize-os para indicar à pessoa, antes da 
actividade, o que pretende fazer ou quer a pessoa faça. Este 
exemplo é dirigido às pessoas que têm dificuldade em 
compreender a comunicação. 

Utilizar um cartão com imagens para comunicar escolhas ou
sentimentos

• Comece com alguns e aumente gradualmente a quantidade, se 
a pessoa compreender e utilizar o cartão. 

• Dependendo da pessoa, esta pode apontar com as mãos ou 
direcionando o olhar. Se necessário, oriente a sua mão no 
movimento. 

• Mantenha o cartão ao alcance dos olhos ou das mãos da 
pessoa. 

• Consulte o cartão didático seguinte para obter um exemplo de 
um cartão com imagens. Adapte a cada indivíduo. Decidam em 
conjunto quais são as imagens necessárias. 

• Faça um cartão com 
imagens utilizando 
desenhos ou fotografias 
adequados à situação da 
pessoa (ver imagem abaixo 
e na página seguinte para 
obter um exemplo). 

LAVE OS DENTES 

LAVE AS MÃOS 
COMER E BEBER

VESTIR-SE
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Exemplo de cartão com imagens para apoiar a comunicação. 

Pode procurar imagens na Internet (www.sclera.be), imprimi-las e 
colá-las ou desenhá-las. Cole as imagens num cartão e proteja-o 
com fita adesiva transparente (ver imagem à direita).

http://www.sclera.be/
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Técnica para comer com a mão sobre a mão
Isto significa guiar a mão da pessoa que está a comer ou a beber. 
Aos poucos, vá diminuindo o apoio que dá à pessoa. Se possível, 
pratique em frente a um espelho para que a pessoa veja os 
movimentos que está a fazer. Esta técnica pode

Técnica para apoiar o maxilar e os lábios

ajudar a pessoa a aprender como fazer o 
movimento e a repeti-lo sozinha da próxima vez.

Comer e beber
Em primeiro lugar, leia o cartão didático número 8 
sobre alimentação. Uma pessoa com PC pode ter 
dificuldade em controlar a língua, mastigar e fechar 
a boca. Alimentar uma pessoa que está deitada de 
costas é perigoso devido ao risco de asfixia e a pessoa terá de 
aprender uma coisa: tentar respirar sem se engasgar. Alimentar a 
pessoa numa posição correcta (consulte os cartões sobre estar 
sentado) proporcionará a oportunidade de (talvez) aprender a 
mastigar, a pessoa está sentada e consegue ver muito mais, e é mais 
fácil comunicar com alguém que está sentado em comparação com 
alguém que está deitado de costas. Se a pessoa conseguir mexer as 
mãos de forma consciente, pratique com ela de modo a que consiga 
comer sozinha. Um dia não é suficiente para atingir esta meta. 
Demora algum tempo. Ensine a pessoa e o cuidador a praticarem 
sozinhos ao longo de algumas semanas ou meses, dependendo das 
competências físicas e de aprendizagem. O seguimento destes pontos 
importantes reduzirá o risco de a criança sofrer problemas de saúde 
graves e ajudará a criança a ser forte, a sentir-se mais capaz e feliz.

Ações a tomar
• Tal como acontece com TODAS as pessoas, é necessário seguir boas 

práticas de higiene na preparação dos alimentos e na alimentação da 
pessoa. 

• Certifique-se de que a dieta é equilibrada e tem um nível elevado de 
nutrientes (para a saúde) e calorias (para a força). 

• Prepare refeições mais pequenas com mais frequência (por exemplo, 
3 refeições principais e 2 ou 3 lanches) (as refeições não devem 
demorar mais de 30 minutos, para que a pessoa não fique demasiado 
cansada e não consiga mastigar ou engolir). 

• Posição: a pessoa deve estar apoiada numa posição vertical com o 
queixo ligeiramente para baixo (utilize um assento especial se for 
necessário e possível). Se necessário, apoie o maxilar e os lábios (ver 
imagem abaixo à esquerda). 

• Certifique-se de que os alimentos têm uma textura macia e sem 
pedaços, caso a pessoa se engasgue facilmente com outros tipos de 
alimentos, mesmo estando numa posição correcta.

• Utilize utensílios de boa qualidade: copo de plástico pequeno e colher 
de plástico pequena. 

• Se a pessoa não conseguir comer sozinha, alimente-a com cuidado: 
dê-lhe bocados pequenos lentamente, estando atento e fazendo 
pausas. NÃO FORÇAR 

• Comunique com a pessoa de uma forma positiva. Diga-lhe que vai dar-
lhe comida antes de pô-la na boca.

• A pessoa deve beber, pelo menos, 1 litro (5 copos) de água por dia. 
• Existem diferentes técnicas para praticar estas atividades:

Técnica de colher ou copo adaptados Experimente com colheres de 
diferentes tamanhos e cabos que a pessoa consiga (aprender a) 
segurar. Pode tornar os cabos mais grossos, para serem mais fáceis 
de segurar, com roupas velhas (entrançadas, para um segurar mais 
firme), prendendo um pedaço de madeira ou objecto no cabo. Se a 
pessoa tiver dificuldade em apoiar-se noutra pessoa durante muito 
tempo, pode criar um cabo como o ilustrado na imagem, para 
prender a colher à mão. 
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Ações a tomar
• Estimule sempre a criança a ajudar e a fazer o máximo

possível sozinha. A pessoa pode demorar mais tempo, mas
todos os momentos são uma oportunidade de aprendizagem
e desenvolvimento.

• Quando, por exemplo, levanta a pessoa da cama ou do chão:
peça-lhe sempre para esticar os braços ou para rolar até
ficar mais próxima de si.

• Se a pessoa for à casa de banho, deixe-a ficar de
pé/caminhar (com apoio), se possível.

• Permita que a pessoa ajude, sempre que possível, no
momento das transferências e ao mover-se de um lugar para
o outro. Isto é, muitas vezes, a "terapia" de um dia.

• Todas as pessoas têm de ser fisicamente activas para se
desenvolverem e manterem saudáveis. O mesmo acontece
com as pessoas com PC.

Mover-se dentro e fora de casa
Dependendo da gravidade da PC, as pessoas com PC podem 
conseguir caminhar sozinhas (PC ligeira), podem precisar de um 
dispositivo auxiliar para se moverem (PC moderada), ou podem 
estar sempre dependentes de alguém para se moverem. Para que 
uma criança consiga caminhar, tem de ter um controlo razoável da 
cabeça, tem de conseguir sentar-se sem ajuda e tem de conseguir 
manter o equilíbrio enquanto está de pé. Se a criança se conseguir 
sentar sem ajuda aos 2 anos, a probabilidade de vir a caminhar é 
boa – embora existam outros factores que afectam esta 
possibilidade. Por volta dos dois anos, a maioria das crianças                         
consegue caminhar. 



Actividades e
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Mobilidade alternativa para PC moderada

Ações a tomar
• Ajude a criança a aprender a rolar, gatinhar, ficar de pé e 

caminhar desde tenra idade. Observe os marcos de 
desenvolvimento para ver a sequência do desenvolvimento: 
www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html

• Pode praticar ficando de pé junto a uma mesa ou cadeira.
• No caso de uma criança que já consiga caminhar, estimule-a

com as seguintes actividades:
o subir e descer escadas (se for seguro e com supervisão

numa fase inicial)
o brincar com uma bola (jogar futebol, ou atirar e apanhar a

bola)
o equilibrar-se numa "linha de pés" no chão

PC ligeira
As crianças com PC ligeira podem (aprender a) caminhar, mas
irão frequentemente tropeçar ou cair mais facilmente. Terão
um desenvolvimento tardio em actividades como caminhar e
correr.

PC moderada
As crianças com PC moderada conseguirão mover-se com a ajuda de 
dispositivos auxiliares (em locais acessíveis), como um andarilho ou 
uma cadeira de rodas. A maioria precisará de uma cadeira de rodas 
para percorrer distâncias mais longas. Marcos como rolar, gatinhar, 
mudar de posição, ficar de pé e caminhar com dispositivos auxiliares 
serão alcançados tardiamente e podem continuar a ser difíceis. 
Caminhar pode continuar a ser difícil, por exemplo, em superfícies 
irregulares e, nesses casos, pode ser necessário apoiar a pessoa ou 
utilizar um dispositivo auxiliar. 

• Aproveite todas as oportunidades para que a criança se mova 
sozinha, com o seu apoio ou com um dispositivo auxiliar, como um 
andarilho. 

• Se a criança conseguir caminhar enquanto segura nas suas mãos, 
experimente com um andarilho, para que a criança consiga 
aprender a mover-se sozinha.

• Verifique quais são os sítios onde devem ser colocadas barras de 
apoio e pegas, dentro ou fora de casa, ou faça barras paralelas em 
madeira para praticar o caminhar. 

• Pode explorar várias formas para a pessoa se mover, como, por 
exemplo, utilizando tábuas com rodas, carrinhos, cadeiras de 
rodas, andarilhos especiais e triciclos com pedais manuais. Ver 
abaixo e à esquerda.

Ações a tomar
• Incentive sempre a pessoa a 

mover-se e a ajudar a fazer 
essas actividades!

• Ajude a criança a aprender a 
rolar, gatinhar, ficar de pé e 
caminhar desde tenra idade. 
Observe os marcos de 
desenvolvimento para ver a 
sequência do desenvolvimento: 
www.cdc.gov/ncbddd/actearly/
milestones/index.html. 
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Ações a tomar
• Se possível, utilize um andarilho para apoiar a criança a 

mover-se dentro de casa com a sua ajuda. É uma forma de 
o seu corpo ficar numa posição melhor e é também uma 
forma de melhorar a condição física.

• Certifique-se de que a pessoa está numa posição correcta, 
de preferência sentada, e que consegue, com ou sem 
ajuda, olhar em seu redor, manter a cabeça levantada e 
interagir com as pessoas à sua volta. 

• Deixe que a pessoa a ajude, mesmo que seja apenas um
pouco, quando estiver a mudá-la de posição, a vesti-la, etc.
Ao tentar fazer estas actividades, a condição física da
pessoa melhorará e será mais fácil cuidar dela.

• Se a pessoa não conseguir manter-se de pé sozinha, pode
ser útil utilizar uma estrutura rígida. A estrutura ajuda a
esticar os músculos e a evitar a rigidez das articulações.

PC grave
Uma pessoa com PC que esteja deitada num esteira no chão 
ou numa cadeira de rodas especial não se consegue mover e 
tem menos oportunidades para interagir com outras pessoas, 
existindo pouca aprendizagem espontânea. As pessoas com PC 
grave precisam de apoio para se moverem. Se não for possível 
caminhar, estabeleça outras metas importantes, como mover-
se com ajuda, ser movido, estimular o movimento dos braços 
e das pernas de formas diferentes e mudar de posição 
regularmente. Estas pessoas podem participar, aprender e 
aproveitar a vida de outras formas. 



Autocuidados
A criança com PC irá tornar-se um adulto com PC. Ajude a
criança a tornar-se um adulto que consegue viver com a sua
deficiência e ser o mais independente possível. O mais
importante é que os cuidadores e outros familiares saibam que
não devem fazer tudo para a pessoa. As famílias podem fazer
muitas coisas para ajudarem as crianças ou os familiares a
realizarem actividades e a participarem com alegria na vida
quotidiana. Até mesmo as crianças com PC grave conseguem
muitas vezes aprender competências básicas importantes.
Talvez não consigam fazer toda a actividade, mas podem
conseguir ajudar em algumas partes, o que é bom para que os
músculos se tornem e fiquem mais fortes e ativos.

Actividades e 
participação
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Ações a tomar
• Analise as actividades de um dia normal e veja em que

situações a pessoa pode fazer partes ou a totalidade das
tarefas sozinha.

• Ao vestir a criança: peça-lhe ajuda (levantar a perna, mudar
de posição, esticar o braço).

• Ajude a criança apenas naquilo que for necessário, para que
ela possa aprender a fazer mais coisas sozinha. Por exemplo,
se a criança estiver a começar a segurar a cabeça, e a levar
coisas à boca, em vez de dar-lhe sempre a comida procure
formas que ajudem a criança a começar a comer sozinha.

• Experimente algumas das técnicas explicadas neste cartão,
em conjunto com o cuidador, e ensine a pessoa e o cuidador
a fazerem as coisas sozinhos diariamente, integradas na sua
rotina diária. Estas técnicas aplicam-se a diferentes tipos de
actividades. Pode substituir as actividades apresentadas
abaixo por outras nas quais esteja a trabalhar.

• De um nível fácil para um nível difícil, pode ir aumentando as
competências, como no vestir: ajudando a vestir-se, tirando
roupas soltas, vestindo roupas soltas, abrindo e fechando
fechos, apertando sapatos ou sandálias.

Consulte a página seguinte para uma descrição de algumas
técnicas de como fazê-lo.



Roupa pronta para vestir
Coloque as roupas em frente à criança sentada num dos cantos 
do quarto. Ajude com palavras e, se necessário, ajude 
fisicamente se a criança ficar presa. 

Desenhos para mostrar a sequência
Faça desenhos que mostrem os passos para lavar o corpo. Deixe
que a criança siga os passos, cada vez com mais independência.
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Espelho
Lave os dentes em frente ao espelho para que a criança consiga 
ver os seus movimentos, enquanto apoia o corpo.

Mão sobre a mão
Coloque a sua mão sobre a mão da criança para guiar o 
movimento de lavar o corpo. 

Meios de ajuda
Se vestir a roupa for difícil, fale com um terapeuta para verem se pode criar pequenos meios de auxílio baratos,             
como uma argola de porta-chaves no fecho da roupa para abrir e fechar mais facilmente, ou copos e garrafas adaptados. 



Actividades e 
participação
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Aprendizagem 
A aprendizagem ocorre na vida quotdiana, em casa, na 
comunidade ou na escola/centro de dia. Se uma pessoa com 
PC ficar em casa ou num só lugar, terá menos oportunidades 
para aprender e pratcar vendo, ouvindo e fazendo. A 
aprendizagem não ocorre espontaneamente se não existrem 
oportunidades para aprender. Se a criança não conseguir 
mover-se sozinha, ficará, a maior parte do tempo, num só 
lugar e sem oportunidades para aprender através de pessoas à 
sua volta. É frequente pais e irmãos estarem muito ocupados 
com outras actvidades e é frequente fazerem muitas coisas 
para a pessoa, em vez de envolverem a pessoa e fazerem as 
coisas com ela.

Muita da aprendizagem "espontânea" ocorre enquanto a 
pessoa se move, brinca, canta, conversa; como na escola. Ao 
mover-se, uma pessoa conseguirá ver, ouvir e vivenciar muito 
mais do que uma pessoa que depende dos outros e fica 
apenas dentro de casa. Uma criança sem deficiência tem 
muitas oportunidades para aprender e repetr várias vezes, 
melhorando as suas capacidades. A repetção, a estmulação e 
o elogio são importantes para desenvolverem todo o seu 
potencial.

Uma pessoa com PC normalmente pratica muita menos, embora 
seja necessária mais prática devido à sua deficiência. Pode ser 
muito mais rápido vestir uma criança com PC, mas apoiar e ensinar 
a criança a fazer a actividade sozinha melhorará as capacidades da 
mão, o equilíbrio, o entendimento daquilo que se faz em primeiro 
lugar numa actividade e aquilo que se faz a seguir.
É frequente os cuidadores fazerem demasiado porque é mais 
rápido, mas talvez também porque pensam que a pessoa não será 
capaz de aprender. Mas aprender, mesmo que devagar, é 
importante para o seu desenvolvimento e bem-estar. Dar 
oportunidades às crianças para aprenderem através do movimento 
(mesmo que seja estimulando para mexerem as mãos enquanto 
brincam) e da participação tem de começar o mais cedo possível. 

Muitas crianças com PC em locais de poucos recursos não vão à 
escola porque os pais acreditam que isso não é possível ou têm 
medo que o seu filho não seja aceite. A escola também pode 
recusar-se a aceitar essas crianças porque têm uma deficiência, 
não conseguem mover-se, concentrar-se bem ou porque podem 
precisar de ajuda para irem à casa de banho. Com o apoio certo de 
outras pessoas e/ou dispositivos auxiliares, como uma cadeira de 
rodas ou um andarilho, ir para a escola ou para o centro de dia 
pode ser possível. 
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Ações a tomar
Ajudar a criança a ir para a escola, a aprender, a brincar com os 
amigos e a mover-se na escola. Trabalhar com os cuidadores, 
professores e diretores da escola para tratar dos seguintes pontos:
1. Todas as crianças querem ir para a escola: fornecer às crianças 

com deficiência um transporte (adaptado) para irem para a 
escola.

2. Todas as crianças querem entrar e deslocar-se na escola: os 
edifícios, os móveis e o recinto da escola têm de ser acessíveis 
para crianças com deficiência.

3. Todas as crianças querem ir à casa de banho: as casas de 
banho em todas as escolas têm ser adaptadas a crianças com 
deficiência.

4. Todas as crianças querem receber uma educação "justa": as 
aulas e as regras têm de ser adaptadas a crianças com 
deficiência.

5. Todas as crianças querem brincar: possibilitar que as crianças com 
deficiência participem em desportos e jogos na escola.  

6. Todas as crianças querem ter amigos: ensinar às outras crianças 
como podem brincar com crianças com deficiência.

7. Todas as crianças querem ter pais que as ajudem: os pais têm de 
assumir as suas responsabilidades perante uma criança com 
deficiência.

8. Todas as crianças querem receber boas orientações: explicar aos 
professores como podem ensinar correctamente as crianças com 
deficiência.

9. Todas as crianças querem realizar actividades na escola. Por vezes, 
são necessários dispositivos auxiliares, como cadeiras adaptáveis, 
ou materiais, como uma caneta adaptada. 

10. Todas as crianças querem receber atenção positiva: reconhecer o 
seu trabalho árduo e elogiar o seu esforço.

11. Todas as crianças querem apenas ser crianças para desenvolverem 
o seu potencial e aproveitarem a vida.



• Incluir colegas nas actvidades. Explorar e desfrutar juntos. 
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Ações a tomar
• Juntamente com o apoio físico para participar, também é 

necessário lidar com as barreiras sociais, e os ativistas de 
RBC podem desempenhar um papel importante nesse 
sentido. 

• É importante incluir a criança em todas as actividades 
sociais na família e na comunidade.

• Dê ideias e materiais à pessoa e à sua família para que 
possam participar em actividades dentro e fora de casa, 
como brincar com os amigos ou ir à igreja. Providencie uma 
cadeira (de rodas) ou um dispositivo de mobilidade 
adequado para a pessoa, pratique os movimentos (se 
possível), encontre actividades e jogos nos quais a pessoa 
possa participar e divertir-se.  

• Envolva a família, membros da comunidade e colegas 
nestas actividades para perceber como pode incluir a 
pessoa em actividades físicas, sociais e interactivas. 

Actividades da comunidade
Todas as crianças necessitam de interagir em todos os contextos 
para aprenderem e aproveitarem a vida – em casa, na 
comunidade e na escola. A participação na vida quotidiana é 
importante para o desenvolvimento das competências motoras e 
sociais da pessoa, para efeitos de aprendizagem e aquisição de 
competências para o trabalho. A participação activa é necessária 
para o desenvolvimento de redes sociais e para alimentar o 
sentimento de pertença e bem-estar. 

Muitas vezes as pessoas com deficiência são mantidas em casa 
pelo medo de preconceitos, pelo facto de os cuidadores não 
terem tempo, por não terem uma cadeira de rodas ou por falta 
de conhecimentos sobre como envolver a pessoa na vida 
quotidiana. A participação na vida familiar e da comunidade é 
importante para um bom estado de saúde, interação social e 
apoio e aprendizagem. Com apoio, todos podem ser incluídos nas 
atividades. 

• As crianças com PC são também muitas vezes excluídas de 
actividades sociais na comunidade ou com amigos.  Uma criança 
com PC pode precisar de ajudar para ir até à casa de um amigo ou 
de apoio físico para brincar com outras crianças. 



Factores pessoais:
Informações e 
Ações a tomar



Desejos e necessidades pessoais
Todas as pessoas têm desejos e necessidades, 
independentemente de terem, ou não, uma deficiência. Mesmo 
quando uma pessoa não consegue falar ou não parece estar 
consciente das coisas, essa pessoa também tem necessidades. 
Todas as pessoas têm direito ao bem-estar. Estes desejos e 
necessidades têm de ser tdos em consideração na discussão de 
prioridades de intervenção, definição de metas e ações. 

Ações a tomar
• Ao falar com as famílias, inclua sempre a pessoa em questão. 
• Se a pessoa não conseguir falar, utlize formas alternatvas 

(consulte "comunicação" nos cartões anteriores) e observe a 
linguagem corporal e as expressões faciais enquanto fala com 
a pessoa e os cuidadores. 
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Competências sociais e limites
As competências sociais incluem ser capaz de tomar conta de si 
próprio, ter consciência de si próprio, estar socialmente consciente 
das pessoas que o rodeiam, ser capaz de tomar decisões de uma 
forma adequada, resolver problemas e ter competências para 
desenvolver relações. As competências sociais são necessárias em 
diferentes áreas da vida, como em casa, com amigos, na escola, no 
trabalho, na interação com pessoas e num relacionamento amoroso 
quando chegamos a adultos. Uma das coisas necessárias é respeitar 
o espaço pessoal e compreender quando é que é adequado falar 
com alguém ou tocar em alguém. Saber quando podemos confiar 
numa pessoa. Quando uma pessoa tem uma deficiência intelectual 
ou não está habituada a interagir com pessoas, pode ser difícil 
desenvolver competências sociais e compreender os limites sociais. 
E isto é importante para evitar o contacto indesejado. 

Ações a tomar
• Fale com a pessoa, os cuidadores e a família sobre como ensinar 

competências sociais à pessoa, se isso for um desafio. Isto não 
significa que seja um desafio para todas as pessoas com PC. 

• Fale com a pessoa e os cuidadores para identificar quaisquer 
dificuldades. Verifique se existe uma dificuldade em 
compreender os limites físicos e sociais, ou se a pessoa tem 
dificuldade em proteger-se a si própria, por exemplo, quando 
está em casa sozinha e não tem capacidades sociais ou físicas 
para autoproteger-se. 



Papel dos cuidadores
O cuidador que ajuda a pessoa com PC tem um papel 
fundamental na melhoria e manutenção da qualidade de vida. A 
PC pode variar de moderada a grave. Quando uma criança tem 
PC grave ou PC e deficiência intelectual, é necessário mais apoio 
por parte dos cuidadores. Em todos os casos é sempre 
importante incluir os desejos e as necessidades da pessoa com 
PC, mas também é importante que o cuidador esteja ciente do 
seguinte:
• A responsabilidade que esta situação traz para a sua vida e 

onde encontrar apoio.
• O impacto dos cuidados prestados para o cuidador e evitar 

uma sobrecarga física e mental. 
• As metas que o cuidador pretende atingir ou manter para a 

pessoa com PC. 

Factores Pessoais
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Apoio mental
Existem vários factores que podem afectar a pessoa com PC, e a
respetiva família, emocionalmente. Normalmente passam por
diferentes etapas de stress emocional, que podem repetir-se
sempre que têm de ajustar as suas expectativas relativamente à
vida da pessoa. Isto pode resultar em sentimentos de
desespero, depressão ou tristeza. Se sentir que existe depressão
com tendência a piorar, consulte um especialista.

A depressão é uma doença definida por uma tristeza persistente
e uma perda de interesse em actividades de que anteriormente
gostavam, acompanhada por uma incapacidade de realizar
actividades diárias, que dura pelo menos duas semanas. Pode
levar a uma variedade de problemas físicos e emocionais, como
perda de energia, mudanças no apetite, dormir menos ou mais
horas, sentir que é inútil e pensamentos de automutilação ou
suicídio para a pessoa com PC. Neste caso, consulte
imediatamente um especialista!

Ações a tomar
• Prepare o cuidador sublinhando aquilo que é esperado dele 

enquanto cuidador.
• Ajude o cuidador a lidar com o stress e/ou a fadiga.
• Evite proteger demasiado a pessoa com PC ao não permitr que 

essa pessoa utlize todo o seu potencial na vida quotdiana. 
• Ajude o cuidador a encontrar informações actualizadas sobre PC 

e a melhorar os seus conhecimentos e competências para cuidar 
da criança e estmular o desenvolvimento. 

• Responda às suas perguntas.
• Forneça informações realistas sobre os resultados da 

reabilitação.
• Inclua-o nas suas intervenções tomando decisões em conjunto. 

É uma forma de melhorar a colaboração em conjunto. 

Ações a tomar
• Esteja atento às etapas de stress emocional e forneça apoio mental 

e coragem para aguentar. Consulte um especialista, se necessário!
• Forneça à criança e à família apoio prático e mental para 

desenvolverem resistência, aprenderem a viver com as suas forças 
e fraquezas e encontrarem formas alternativas de atingirem todo o 
seu potencial. 

• Escute as suas histórias, encoraje-os a procurarem ajuda junto de 
familiares e amigos e ajude-os a encararem o futuro de forma 
positiva.

• Certifique-se de que a pessoa, assim como os cuidadores, têm 
alguma forma de apoio social (por exemplo, de cuidadores, 
familiares, amigos/colegas, membros da comunidade ou outras 
pessoas). 

• Tente perceber se a pessoa ou o(s) 
cuidador(es) mostram sinais de stress 
emocional (por exemplo, cansaço, 
preocupação, depressão, raiva)



Saber que o seu filho tem PC pode ser um acontecimento que 
muda a vida da pessoa afectada e a vida da sua família. Vão 
provavelmente perguntar-se a si próprios porque estão a 
passar por este azar. Para este tipo de questões, estas pessoas 
podem beneficiar de uma visita a um líder religioso (um padre, 
imã, rabino) ou participar em rituais religiosos. Convém 
perceber que não é necessário apenas o apoio prático, mas 
também o apoio espiritual.

Ações a tomar
• Informe-se sobre o tipo de apoio que é solicitado aos, e 

fornecido pelos, curandeiros tradicionais e tente perceber 
se isso é prejudicial para o corpo da pessoa, como queimar 
ou fazer cortes nas costas. 

• Junte os cuidadores a outros cuidadores ou grupos de apoio 
a pais. Estes grupos podem oferecer apoio mental e 
também apoio a meios de subsistência através da 
organização de sistemas de empréstimo bonificado. 
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Aconselhamento por pares
O aconselhamento por pares consiste em apoio emocional e 
prático oferecido por pessoas em situações semelhantes, como 
outros cuidadores de pessoas com PC. O aconselhamento por 
pares pode ser valioso para um cuidador que tenha acabado se 
saber que o seu filho tem PC ou para jovens com PC. No entanto, a 
pessoa responsável pelo aconselhamento deve ter em 
consideração que todos têm o seu próprio estilo de adaptação à 
mudança; as experiências e práticas não podem ser reproduzidas 
sem que sejam ajustadas à pessoa e ao contexto. Os pares podem 
responder a perguntas sobre como cuidar da criança na vida 
quotidiana, partilhar experiências, conhecimentos e competências. 
O apoio de um par pode ser direcionado para o cuidador individual 
ou para a pessoa com PC como um "companheiro", mas também 
para os cuidadores sob a forma de aconselhamento familiar ou 
aconselhamento em grupo.



Comportamento
As lesões cerebrais também podem afectar o comportamento,
representando um desafio para que os cuidadores ou
profissionais de cuidados de saúde consigam compreender as
necessidades e desejos da criança. Em primeiro lugar, é
necessário perceber se o comportamento dixcil se deve à
dificuldade em expressar necessidades e desejos através das
palavras. Se for esse o caso, analise os cartões didátcos sobre
comunicação.

Podem existr mudanças de humor súbitas, como estar a rir e
começar a chorar, ficar com medo, ataques de raiva e outros
comportamentos dixceis, tal como acontece com pessoas com
um desenvolvimento normal. Isto pode dever-se, em parte, à
frustração da criança por não conseguir fazer o que quer com o
seu corpo. Algumas pessoas podem precisar de muita ajuda e
paciência para ultrapassarem os seus medos e outros
comportamentos dixceis.

Factores Pessoais
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Ações a tomar
• Tente perceber quais são as causas do comportamento que 

não entende:
o Pergunte aos cuidadores; são as pessoas que melhor 

conhecem a criança.
o A pessoa tem dificuldade em comunicar necessidades e 

desejos e ser compreendida pelas pessoas? 
o Observe de perto as rotinas diárias para tentar perceber 

qual poderá ser a causa.
o A pessoa não se sente bem, tem dores, medo, raiva?
o Há muito barulho, luz ou movimento em redor da pessoa?

• Teste e avalie quais são os ajustes que têm um efeito positivo:
o Torne as suas ações e movimentos mais previsíveis dizendo 

o que vai fazer antes de fazê-lo.
o Envolva a pessoa nas actividades deixando-a apontar para o 

que se faz primeiro e o que vem a seguir; dê à pessoa poder 
de influência e autonomia sobre o que está a acontecer.

o Descubra e utilize como ponto de entrada aquilo que a 
criança gosta: por exemplo, sons, canções, movimentos, 
tipos de elogio como chocar as mãos.

o Demore o tempo que for necessário para criar uma ligação 
com a pessoa.

o Consulte as técnicas de comunicação, se necessário.



Factores ambientais:
Informações e 
Ações a tomar

ESCOLA
INCLUSÃO

INCLU

ESCOLA
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Segurança
As pessoas com deficiência podem correr o risco de maus-tratos e 
a sua proteção merece toda a atenção. Em especial, as raparigas 
com deficiência correm riscos pelo facto de nem sempre serem 
capazes de se protegerem a si próprias e devido a crenças que são 
prejudiciais para a sua proteção. Os maus-tratos podem ter várias 
formas: negligência (cuidadores que não tratam das necessidades 
da criança nem a protegem contra situações perigosas), abusos 
físicos, psicológicos ou emocionais e sexuais. 

É importante que esta questão seja abordada na 
comunidade e é importante aumentar a consciencialização para a 
convenção sobre os direitos das pessoas com deficiências. A 
segurança não só implica identificar possíveis maus-tratos como 
também ensinar a pessoa a compreender os limites sociais e 
físicos. Por exemplo, quando uma pessoa não tem muito contacto
com outras pessoas, pode ser difícil compreender o que é "normal" 
no que respeita a estes limites. Por outro lado, muitas pessoas com 
deficiências podem e querem ter um relacionamento amoroso 
saudável. 

Ações a tomar
• Aumente a consciencialização na comunidade para os direitos 

das pessoas com deficiências e a necessidade de proteção 
contra maus-tratos.

• Esteja atento a sinais e sintomas de maus-tratos. Explique estes 
sinais e sintomas aos cuidadores.  

• Ensine crianças e adultos com 
PC sobre autoproteção, 
justiça e como reivindicarem, 
se possível, os seus direitos.  

• É importante que a pessoa 
consiga proteger-se a si 
própria, por exemplo, 
aprendendo a expressar 
sim/não e compreendendo 
os limites. 

Meios de subsistência
Cuidar de uma pessoa com deficiência pode implicar custos adicionais 
como, por exemplo, tratamentos, consultas no hospital, dispositvos 
auxiliares, entre outras coisas, especialmente para mães solteiras. 
Para além disso, ter de ir regularmente a clínicas, hospitais e centros 
de reabilitação impede que a pessoa possa trabalhar o que, 
consequentemente, resulta numa perda de rendimento. 

Algumas organizações dedicadas a pessoas com deficiência ou grupos 
de apoio a pais possuem sistemas de empréstmo bonificado que 
permitem que os cuidadores criem um negócio junto a casa onde 
também podem tomar conta da criança.

Ações a tomar
• Verifique se a pessoa com deficiência ou o cuidador trabalham 

e/ou têm apoio financeiro suficiente para as necessidades 
básicas em casa. 

• Em conjunto com o cuidador, discuta as ações necessárias e os 
custos relacionados. Se o custo das necessidades da pessoa 
estiver acima das capacidades financeiras da família, incentive-
a e ajude-a a procurar apoio financeiro junto da comunidade 
local, como igrejas, organizações internacionais (ONGI), 
programas de actividades geradoras de rendimento, programas 
de microcrédito ou sistemas de empréstimo bonificado. 



Ações a tomar
• Tem de mudar a sua abordagem se não existirem 

progressos. Nunca culpe a mãe! Pressionou demasiado? 
Não teve acesso a todo o contexto? As suas metas não 
eram inteligentes? Reveja os pontos básicos

• Algumas crianças com PC grave podem apresentar pouca 
ou mesmo nenhuma evolução e a mãe percebe que a 
criança vai depender dela para sempre. Isto pode frustrá-la 
ou assustá-la. A mãe precisa de mais apoio para que cuidar 
da criança seja mais fácil para ela mas, ao mesmo tempo, 
tem de continuar a dar amor e qualidade de vida à criança. 

• Verifique se existem barreiras sociais que impedem que a 
pessoa e/ou os cuidadores tenham acesso a locais públicos. 
Por exemplo, medo de ficarem a olhar para eles ou de não 
serem aceites. 

• Preste atenção às perceções das deficiências por parte da 
criança, dos cuidadores e dos membros da comunidade.
Fale com a família e os membros da comunidade para 
aumentar a consciencialização. 
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ESCOLA
INCLUSÃO

INCLU

Atitudes
Numa família ou na comunidade, podem existir atitudes negativas
em relação à pessoa com PC mas também em relação ao cuidador,
por exemplo, se a pessoa com PC não apresentar sinais de
evolução. Mesmo os activistas de RBC podem pensar que a criança
não está a ter um bom desenvolvimento porque a mãe não faz
mais exercícios com ela.

É frequente a família culpar a mãe por ter uma criança com 
deficiência, o que resulta em abandono, falta de apoio por parte 
dos familiares ou a família não prestar atenção à pessoa com PC. 
Por vezes os cuidadores e as crianças são impedidos de entrar no 
autocarro, sendo tratados como se tivessem uma doença 
contagiosa. Algumas crenças podem ter resultados positivos na 
inclusão de uma pessoa na comunidade. Outras são prejudiciais e 
resultam na exclusão da comunidade. Podem fazer com que seja 
difícil para uma pessoa com PC encontrar trabalho, mas também 
podem torná-la num forte membro da comunidade, reivindicando 
direitos para todos. Algumas pessoas e cuidadores tornam-se 
ativistas de RBC fortes e motivados, ajudando outras pessoas com 
deficiências e as respetivas famílias. 



Acessibilidade
Se a pessoa não conseguir caminhar facilmente, ou se nem
sequer conseguir caminhar, pode ser necessário fazer
modificações em casa. Com alguma criatividade (e
sensibilidade), há muitas coisas que podem ser melhoradas
para conseguir soluções temporárias ou permanentes. Pode ser
necessário colocar uma rampa se existirem diferenças de altura
nas superfícies dentro de casa ou em redor da casa. Para além
disso, pode ser benéfico para a pessoa colocar pegas nos
acessos às portas e junto à casa de banho, para apoiar os
movimentos dentro e fora de casa e para manter o equilíbrio
enquanto realiza uma actividade.

O que resulta em casa também resulta na escola. Faça todos os
esforços para garantir que a criança vai à escola e que a escola
é inclusiva (adaptada às necessidades de todos os alunos,
incluindo crianças com deficiências).

Sugestões para modificações em casa
• Colocar rampas nos locais onde existem degraus. A norma 

internacional para declives é de 1:14. Isto significa que para cada 
14 centímetros percorridos horizontalmente, a rampa sobre 1 
centímetro. 

• Certifique-se de que existe espaço suficiente (no mínimo 60 
polegadas/152 centímetros) para o utilizador da cadeira de rodas 
rodar a cadeira no local.

• Os acessos às portas devem ser suficientemente largos (no 
mínimo 32 polegadas/82 centímetros com a porta aberta a 90

Sugestões para modificações na casa de banho
• Ter espaço suficiente (no mínimo 59 polegadas/150 cm) em frente 

à sanita/cadeira sanitária para uma transferência segura. O 
mesmo se aplica para o espaço entre a pia e a parede (no mínimo 
60 polegadas/152 cm).

• Nivele a sanita/cadeira sanitária onde for possível para alinhar 
com a altura da cadeira de rodas. 

• Instale barras de apoio em madeira ao lado e atrás da sanita.

Factores Am
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Ações a tomar
• Verifique se existem barreiras físicas que impedem que a 

pessoa se mova em casa ou tenha acesso à casa, ao bairro ou a 
locais públicos. Por exemplo, pedras grandes no caminho e 
diferenças de altura para entrar num edifício.

• Fale com um terapeuta se considerar que é necessário fazer 
modificações na casa. 

• Se necessário, utlize uma cadeira de 
plástco sobre latrinas.

• Consulte a página seguinte para 
visualizar imagens de modificações 
em casa e na casa de banho. 

• A mesa e a pia da cozinha devem ser 
acessíveis à cadeira de rodas e os 
armários devem estar ao alcance do 
utilizador da cadeira de rodas. 

graus) para passar com a cadeira de rodas, 
e as portas devem ser suficientemente 
leves  para abrir e fechar estando a pessoa 
sentada na cadeira de rodas. 

ESCOLA
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As pessoas com PC que têm dificuldade em caminhar podem 
beneficiar de uma cadeira de rodas ou de um andarilho para se 
moverem. As pessoas que precisam de apoio para se sentarem 
direitas podem beneficiar de assentos especiais. É importante 
lembrar que a criança tem de mudar de posição regularmente para 
evitar rigidez e úlceras de pressão. Por estas razões, não se deve 
sentar no mesmo assento/cadeira de rodas durante todo o dia. O 
assento em todas as cadeiras de rodas para pessoas com PC deve ser 
concebido de forma a evitar problemas na pele, manter a postura e 
melhorar a mobilidade e o funcionamento independente. 

Para além dos dispositivos de mobilidade, também existem
dispositivos auxiliares que apoiam as actividades de autocuidados,
como comer, beber e aprender. Estes dispositivos podem ajudar a
brincar, a fazer partes ou a totalidade das actividades de
autocuidados, participar em actividades sociais e muito mais.
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Ações a tomar
• Consulte um técnico ortopedista ou um 

fisioterapeuta se:
o A família não tiver mas precisar de um 

dispositivo auxiliar para a criança
o A criança ficar sempre a chorar quando é 

colocada no dispositivo auxiliar.
o A criança não se conseguir sentar ou manter-se 

de pé no dispositivo auxiliar.
o O dispositivo auxiliar for demasiado pequeno.
o O dispositivo auxiliar estiver estragado.
o A família tiver mas não utilizar o dispositivo 

auxiliar: em primeiro lugar, descubra porquê. 

Ao longo destes cartões didáticos, são apresentadas 
informações e imagens com alguns destes dispositivos 
e respetiva utilização. Consulte os diferentes cartões 
para perceber como podem ser feitos e utilizados. 

Dispositivos auxiliares
Os dispositivos auxiliares são uma grande ajuda para que a pessoa 
consiga realizar actividades e participar na vida quotidiana. Se perceber 
que a pessoa tem limitações para realizar actividades, verifique se a 
adaptação de objectos do dia a dia pode ajudar na realização da 
actividade. Também pode falar com uma organização que forneça 
dispositivos auxiliares, especialmente dispositivos de grande dimensão, 
como uma cadeira de rodas, assento de apoio ou andarilho. 

Existem vários tipos de dispositivos e adaptações. Estes dispositivos 
podem ajudar a criança a: 
• mover-se
• comer sozinha ou facilitar a alimentação
• comunicar
• ir para a escola
• brincar sozinha
• brincar com os amigos
• ou a tornar-se mais independente



Rede de partes interessadas
As pessoas não têm de fazer tudo sozinhas. A unidade entre 
uma rede de organizações e especialistas é necessária para 
ajudar uma família da melhor forma possível. Para isso é 
preciso trabalhar em conjunto, interagir, partilhar informações 
e pedir aconselhamento. 

É muito possível que, sozinho, não consiga ajudar a criança e a 
sua família. Isso pode dever-se a várias razões, tais como:

• Pode não ter os conhecimentos necessários, 
• Você ou a sua organização podem não ter meios para 

ajudar: por exemplo, dispositivos auxiliares. 
• Podem ser necessárias outras intervenções diferentes 

daquelas que a sua organização oferece.  Por exemplo, a 
família pode ser muito pobre e pode ter de encaminhá-la 
para um departamento de assistência social ou programa 
de luta contra a pobreza.

• A criança pode necessitar de cuidados médicos, como, por 
exemplo, medicação.

Ações a tomar
• Elabore uma lista que inclua organizações locais e pessoas 

de contacto. Crie o seu próprio livro de endereços e 
partilhe ou troque com colegas. 

• Certifique-se de que contacta sempre atempadamente a 
pessoa ou organização certa! Pense nos pontos básicos

• Pode incluir estas pessoas na sua lista: família, anciãos, 
activista de RBC, médicos especialistas, terapeutas, líderes 
locais, fornecedores, etc. As pessoas envolvidas dependem 
da área onde trabalha e vive. Tente conhecê-las e informe-
as sobre o processo da criança sempre que necessário. 

Fa
ct

or
es

 A
m

bi
en

ta
is

Fo
lh
et
o
39

...
...

...

...

...

...

...

......

... 

...

...

...

...

...



O conteúdo destes cartões didátcos 
é feito com o apoio de: 

• KC, Collatoral Studios Singapore

• Angelique Kester

• Roelie Woltng

• Marian Fransen

• Maria Njeri

• Mel Adams

CONTACTO

Enablement

Antonie van Leeuwenhoekweg 38 
A16

2408 AN Alphen aan den Rijn

Países Baixos

Telefone: +3172 499 940

E-mail: info@enablement.nl

Website: www.enablement.nl

Este projecto foi possível graças ao apoio de:
N

ota final
Folheto

31

mailto:info@enablement.nl
http://www.enablement.nl


N
ot

a 
fin

al
Fo
lh
et
o
32

Publicação: 1.ª 2018, 2.ª 2020

Na elaboração do conteúdo destes cartões didáWcos, os seguintes recursos foram parWcularmente úteis: 

Bueerfly Basket Foundaion (2018). Development of children with disabiliSes through daily life. Hanoi: Bueerfly Basket Foundaion
CanChild (2018). Research in PracSce: F-Words in Childhood Disability. Retrieved from: heps://www.canchild.ca/en/research-in-pracice/f-words-in-
childhood-disability
Cantril, H. (1965). The paWern of human concerns. New Brunswick: Rutgers University Press
Child-to-Child Trust (1992). Child-to-child – a resource book – Part 2 Child-to-Child acSvity sheets. London: Child-to-Child Trust. 
Epilepsy Foundaion of Northern Carolina (2020). Seizure first aid. Retrieved from: heps://www.epilepsynorcal.org/seizure-first-aid/ 
Internaional Centre for Evidence in Disability (2018). Ge]ng to Know Cerebral Palsy. Retrieved from: 

hep://disabilitycentre.lshtm.ac.uk/key-publicaions/geqng-to-know-cerebral-palsy/
Internaional Centre for Evidence in Disability (2018). Display Materials Ge]ng to Know Cerebral Palsy. Retrieved from:

heps://disabilitycentre.lshtm.ac.uk/files/2013/11/Display-materials-Geqng-to-know-cerebral-palsy-v1-lores.pdf
Liliane Fonds (2018). Urgent acSon points to go to school. Retrieved from: www.welcometoschool.org
Liliane Fonds (2020). Child ProtecSon Policy. Internal Liliane Fonds report: unpublished
McIntyre, S., Morgan, C., Walker, K., Novak, I. (2011). Cerebral Palsy – don’t delay. Developmental DisabiliSes Research Reviews. 17 (2): 114 – 129. 
doi: 10.1002/ddrr.1106
Multy-Agency Internaional Training and Support (2017). Caring for Children with Developmental DisabiliSes and their Caregivers. Retrieved from:

heps://www.maits.org.uk/resources/
Multy-Agency Internaional Training and Support (2017). Working with Children with Developmental DisabiliSes and their Caregivers. Retrieved from:  

heps://www.maits.org.uk/resources/
Novak, I., Hines, M., Goldsmith, S. Barclay, R. (2012). Clinical prognosic messages from a systemaic review on cerebral palsy. Pediatrics, 130(5), 
1285-312. doi: 10.1542/peds.2012-0924
Novak, I. (2014). Evidence-based diagnosis, health care, and rehabilitaion for children with cerebral palsy. Journal of Child Neurology, 29(8), 1141-
56. doi: 10.1177/0883073814535503
Physio-Pedia (N.D.). CorScal (Cerebral) Visual Impairment And Its Impact On Children With Cerebral Palsy. Retrieved from: 

heps://www.physio-pedia.com/Corical_(Cerebral)_Visual_Impairment_And_Its_Impact_On_Children_With_Cerebral_Palsy
Palisano, R., Rosenbaum, P., Walter, S., Russell, D., Wood, E., Galuppi, B. (2008). Development and reliability of a system to classify gross motor 
funcion in children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 39(4), 214–223. doi:10.1111/j.1469-8749.1997.tb07414.x
Rosenbaum, P., Gorter, J.W. (2015). The ‘F-words’ in childhood disability: I swear this is how we should think! Child:  Care, Health and Development,
38(4), 457-463. doi:10.1111/j.1365-2214.2011.01338.x
Swinburn, K. (2018). Aphasia Impact QuesSonnaire. Retrieved from: heps://www.aiq-21.net
Vos, R.C., Becher, J.G., et al. (2013). Developmental Trajectories of Daily Aciviies in Children and Adolescents in Cerebral Palsy. Pediatrics, 132(4)
Werner, D. (2003). Disabled Village Children (2nd ed.). Berkeley: Hesperian Foundaion
Yorke, L., Ogando Portela, M.J. (2018). Psychosocial Scales in the Young Lives round 4 survey:  Selecion, Adaptaion and Validaion. Retrieved from: 

heps://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b9a89a240f0b6786cf0f4fa/YL-TN45.pdf
Zuurmond, M., Mahmud, I., Polack, S., Evans, J. (2015). Understanding the Lives of Caregivers of Children with Cerebral Palsy in rural Bangladesh: 
Use of Mixed Methods. Disability, CBR & Inclusive Development, 26(2), 5-21. Doi: 10.5463/DCID.v26i2.414


