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Visão Baixa e 
Cegueira

Índice
Ø Estes folhetos contêm informações sobre 

como trabalhar com pessoas com Visão Baixa 
e Cegas 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 Visão Baixa e 
Cegueira (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 Visão Baixa.
• Fazer um inventário das necessidades da pessoa com 

Visão Baixa 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 Visão 

Baixa 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.

Índice:
Nota: Estes folhetos consistem em informações sobre Visão 
Baixa e Cegueira. Estes cartões não substituem os 
conhecimentos e as competências de médicos e terapeutas. 
Aconselhamo-lo, em primeiro lugar, a procurar o seu 
aconselhamento. 

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 Visão Baixa.

• 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 Pé Boto

Introdução
Estruturas e funções fisiológicas 
Actividades e participação
Factores pessoais
Factores ambientais
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Introdução:
q Introdução ao Visão Baixa e Cegos
q Causas de visão baixa 
q Avaliação

Actividades e participação: 
q Princípios básicos para melhorar a 

funcionalidade
q Estimulação e desenvolvimento 

infantil precoce 
q Atividades quotidianas 
q Mobilidade
q Educação e ensino 
q Meios de subsistência 
q Actividades sociais 
q Sexualidade 

Estruturas e funções 
fisiológicas:
q Rehabilitation interventions
q Intervenções de reabilitação

Factores ambientais:
q Adaptações ambientais
q Attitudes da comunidade
q Dispositivos para visão baixa

Factores pessoais: 
q Sentimentos pessoais



A visão baixa é uma doença oftalmológica 
onde a nitidez da visão é de 6/18 ou inferior. 
Isto significa que uma pessoa com visão 
normal consegue ver um objecto a uma 
distância de 18 metros, enquanto uma pessoa 
com visão baixa vai precisar de se aproximar 
até 6 metros

para ver o mesmo objecto. A visão baixa é 
uma perda de visão incorrigível; não pode ser 
melhorada ao usar óculos ou lentes de 
contacto. Influencia a capacidade de as 
pessoas realizarem as suas actividades diárias 
e participarem na vida da comunidade. A visão 
baxia é, assim, melhor definida em termos de 
função, em vez de resultados de testes.

A visão baixa também pode assumir a forma 
de visão periférica reduzida: esta é uma parte 
da visão que apenas ocorre ao olhar de lado. A 
pessoa tem de mover a cabeça para ser capaz 
de ver tudo ao seu redor. Estas pessoas 
enfrentam desafios especialmente ao 
tentarem deslocar-se no meio do trânsito de 
forma segura.

Introdução
Folheto
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• um defeito de visão congénito;
• uma lesão devido à entrada de substâncias ou objectos estranhos nos olhos, como, 

por exemplo, a penetração de metais ou salpicos de químicos nos olhos;
• uma doença ou condição oftalmológica que resulte numa má visão, como: 

retinopatia diabética (uma condição causada pela diabetes), glaucoma (grupo de 
doenças oftalmológicas causadas por uma pressão ocular elevada que provoca 
danos no nervo ótico), cataratas (uma turvação do cristalino do olho, geralmente 
relacionada com o processo de envelhecimento, ainda que, ocasionalmente, as 
crianças possam nascer com esta condição; ou o desenvolvimento de cataratas após 
lesões oculares, inflamação), oncocercose (também conhecida como "cegueira dos 
rios" - causada por um parasita e transmitida por simulídeos em áreas férteis nas 
margens do rio). Nota: más condições de higiene aumentam consideravelmente o 
risco de desenvolver uma doença oftalmológica, o que pode levar à perda da visão 
permanente.

A visão baixa não é fácil de reconhecer e diagnosticar, dado que o problema não é 
muitas vezes visível para as outras pessoas. Um diagnóstico adequado e atempado das 
doenças oftalmológicas é essencial para evitar o desenvolvimento da perda da visão ou 
cegueira. O acompanhamento também é importante no tratamento das doenças 
oftalmológicas e para ajudar as pessoas a manterem-se o mais activas possível na sua 
vida familiar e na comunidade. Idealmente, o acompanhamento deve ser realizado por 
um especialista da visão.

Nota: este capítulo foca-se principalmente nas pessoas com visão baixa, mas algumas 
das medidas também podem ser adequadas para pessoas cegas. Ser cego significa que 
uma pessoa apenas consegue ver a uma capacidade máxima de 5% em comparação 
com uma pessoa que consegue ver normalmente. As pessoas cegas enfrentam grandes 
dificuldades ou são incapazes de realizar as suas actividades quotidianas sem apoio.

Causas de visão baixa 
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Avaliação

Passos sugeridos para efetuar uma avaliação pelo activista
1. Converse com a pessoa com visão baixa (e o cuidador) 

sobre a sua situação; fale sobre os seus sentimentos e 
experiências pessoais e pergunte como a pessoa com 
problemas de visão desempenha as suas actividades 
diárias, participa na escola ou no trabalho, etc.

2. Observe as capacidades e dificuldades da pessoa na realização das suas actividades diárias ou, 
por exemplo, quando a criança está a participar nas suas actividades escolares, ou como o 
adulto se está a adaptar no trabalho. Além disso, verifique as condições de vida da pessoa com 
visão baixa, dado que muitos dos problemas oculares podem resultar de condições pouco 
higiénicas. Nota: consulte sempre um especialista na área da saúde ao se aperceber dos 
primeiros sinais de uma doença oftalmológica, tais como vermelhidão, olhos lacrimejantes ou 
pálpebras inchadas!

3. Avalie a visão da pessoa se suspeitar de visão reduzida. Pode fazê-lo utilizando uma escala de 
acuidade visual (AV), tal como as escalas de optótipos (letras, números ou símbolos) ou Snellen 
"E" para pessoa analfabetas. 

4. Encaminhe a pessoa para um especialista da visão qualificado se for identificada uma visão 
reduzida com a escala de AV. Idealmente, este especialista será um oftalmologista, 
enfermeiro/profissional de saúde em oftalmologia ou um optometrista, refracionista/terapeuta 
em visão baixa. Estes devem determinar a causa, o tipo e o efeito da visão baixa para definirem 
actividades adequadas que possam aumentar as capacidades visuais.

5. Colabore com o(s) especialista(s) da visão para obter aconselhamento, apoio e
acompanhamento para a pessoa com visão baixa. Se a pessoa usar óculos ou dispositivos para 
a visão baixa, tais como lupas, o acompanhamento regular é especialmente necessário.



Teste de acuidade visual (AV)
A capacidade de uma pessoa ver bem pode ser avaliada utilizando uma escala de acuidade 
visual e uma escala Snellen "E". O activista deve receber formação para realizar testes de 
AV e vai necessitar das escalas (equipamento) para a realização desses testes.
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• Escala Snellen "E": esta escala 
pode ser utilizada no caso de 
pessoas que não conseguem ler ou 
no caso de crianças pequenas que 
ainda não aprenderam a ler. A 
pessoa deve indicar a direção das 
"pernas" do "E", isto é, à direita, à 
esquerda, para baixo ou para cima.

• Escala de acuidade visual (AV): 
idealmente, esta escala vai 
incluir letras e números. A
primeira linha é composta por 
letras muito grandes, enquanto 
a última linha é composta por 
letras muito pequenas.



Passos a seguir durante o teste de acuidade visual
1. Explique a escala e os respetivos procedimentos à pessoa.
2. Coloque a escala ao nível dos olhos e a uma distância de 6 metros da pessoa (caso esteja a 

utilizar uma escala de 6 metros).
3. A pessoa deve tapar o olho esquerdo com a palma da mão para que consiga ver apenas com 

o olho direito.
4. A pessoa deve começar pelas letras/números grandes ou, se estiver a utilizar a escala Snellen 

"E", deve indicar a direção das "pernas" do E. Em seguida, deve continuar a descer para as 
linhas com letras/números ou "E" mais pequenos.

5. Registe a linha na qual a pessoa ainda consegue ver com o olho direito sem cometer erros.
6. Agora, repita o mesmo procedimento para o olho esquerdo, dizendo à pessoa para cobrir o 

olho direito com a palma da mão. Introdução
Folheto

5

7. A pessoa deve ler novamente, começando pelas 
letras/números grandes ou, se estiver a utilizar a 
escala Snellen "E", deve indicar a direção das 
"pernas" do E. Em seguida, deve continuar a 
descer para as linhas com letras/números ou "E" 
mais pequenos.

8. Registe a linha na qual a pessoa ainda consegue 
ver com o olho esquerdo sem cometer erros.

9. Se a pessoa não for capaz de ler as 
letras/números até à linha vermelha com cada 
um dos olhos em separado, pode existir um 
problema visual. A pessoa deve ser encaminhada 
para um especialista da visão.



Estruturas e funções 
fisiológicas:
Informações e 
Ações a tomar



A pessoa com visão baixa pode sentir dificuldades no seguinte:
• reconhecer rostos e objectos;
• ler ou realizar trabalhos detalhados, como passar a linha pelo buraco da agulha ou remover as 

pedras do arroz;
• distinguir cores;
• interagir de forma segura com o seu ambiente, como movimentar-se em casa ou na comunidade;
• com a mobilidade, ao atravessar a rua ou ao juntar-se ao trânsito enquanto anda de bicicleta.

Intervenções de reabilitação
Para confirmarem se uma pessoa sofre de visão baixa, os activistas devem saber como avaliar a visão 
realizando um teste de acuidade visual (AV). Se for identificada uma visão baixa, os activistas devem 
encaminhar a pessoa para um especialista da visão. Este especialista pode diagnosticar os problemas 
de visão exatos e identificar as intervenções de reabilitação adequadas. Estas podem incluir o seguinte:

Estruturas e 
funções fisiológicas

Folheto
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Se as medidas acima 
referidas não forem 
suficientes, a pessoa 
pod aprender a 
adaptar-se ao nível de 
visão disponível. 

Se uma pessoa tiver uma 
visão turva que ainda não 
foi corrigida, as suas 
capacidades visuais podem 
ser melhoradas com recurso 
a óculos ou lentes de 
contacto.

A iluminação melhorada, a proteção contra a 
luz solar direta e a melhoria do contraste são 
factores que também podem ajudar à 
funcionalidade visual. 

Se estas medidas não forem suficientes, os 
dispositivos para a visão baixa poderão ajudar 
a aumentar as capacidades visuais e a 
melhorar o nível de funcionalidade. 



Actividades e 
participação:
Informações e 
Ações a tomar

CRECHE



Princípios básicos para melhorar a 
funcionalidade
A capacidade de visão é influenciada por 
aspectos como a claridade ou escuridão, estar 
num espaço exterior ou no interior de um 
edifício, a hora do dia e se a pessoa está num 
ambiente familiar ou desconhecido. Existem 
alguns princípios básicos que ajudam a pessoa 
com visão baixa a ter um melhor desempenho 
nas suas actividades diárias. Fale sobre estas 
questões (e outras preferências) em conjunto 
com a pessoa com visão baixa, o cuidador e 
outros membros da família para que todos 
saibam como devem agir. 
Nota: se aplicável, incentive a pessoa com visão 
baixa a também falar sobre estes princípios no 
seu local de trabalho.

Ações a tomar

• Aplique rotinas e estruturas
• Melhore as condições de iluminação
• Aumente o contraste de cores
• Use todos os sentidos 
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Aplicar rotinas e estruturas

São sugeridas as seguintes ações:
• Coloque sempre os utensílios (pratos, 

copos, tachos, etc.) no mesmo lugar para 
que a pessoa os possa encontrar 
facilmente pelo toque.

• Feche as portas para evitar que a pessoa 
bata contra a porta aberta na sua direção.

• Avise a pessoa quando entrar ou sair da 
sala, para que a pessoa não esteja a falar 
com outros em vão nem se assuste com 
ruídos inesperados.

• Aplique rotinas na estrutura diária e tente 
fazer sempre o mesmo percurso, mesmo 
se existirem outros percursos ou percursos 
mais curtos.

Esta é a mamãe, 
acabei de voltar do 

mercado



Actividadese
participação

Folheto
8

Melhorar as condições de iluminação

São sugeridas as seguintes ações para melhorar as condições de iluminação:
• Evite que os olhos entrem em contacto direto com o sol ou outras fontes de 

luz forte.
• Sente-se à sombra enquanto estiver no exterior ou vire as costas para o sol.
• Sente-se próximo da fonte de luz quando estiver numa sala mal iluminada. 

Nota: tenha cuidado com chamas sem proteção e velas. As lâmpadas 
alimentadas por energia solar poderão ser mais seguras de utilizar e fáceis de 
transportar.

Utilizar todos os sentidos

São sugeridas as seguintes ações:
• Quanto menos uma pessoa consegue ver, mais 

ciente está dos seus outros sentidos para 
compreender o mundo. Estes incluem a 
audição, o tato, o olfato e o paladar. 

Aumentar o contraste de cores

São sugeridas as seguintes ações para aumentar o contraste de cores:
• O contraste pode ser encontrado na luminosidade das cores e objectos: o escuro em relação 

ao claro. Quanto maior o contraste, mais fácil será de distinguir. Por exemplo, coloque riscas 
coloridas nas extremidades dos degraus ou coloque pedras marcadas para indicar passagens.

• Normalmente são consideradas boas combinações: azul-amarelo, vermelho-amarelo, azul-
branco, amarelo-preto.

A AUDIÇÃO

O OLFATO

O TATO
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Estimulação e desenvolvimento infantil precoce
O desenvolvimento das crianças com visão baixa pode ser mais lento em comparação com as 
crianças com visão normal devido a limitações para, por exemplo, reconhecer e manusear objectos. 
A criança pode precisar de mais tempo para aprender a caminhar/correr e explorar o seu meio 
envolvente. Especialmente na escola, as crianças com visão baixa podem ter dificuldades de 
aprendizagem na leitura e escrita. A estimulação precoce é muito importante, pois vai ajudar a 
criança a aprender a adaptar-se aos efeitos da visão baixa eatingir os típicos marcos de 
desenvolvimento, como caminhar, correr, vestir, comer e brincar.

Ações a tomar
Incentive o cuidador a apoiar a criança com visão fraca:
• O cuidador deve ajudar a criança a movimentar-se, a explorar o seu ambiente e a ter acesso a muitos 

objectos para tocar e manusear.
• A criança deve utilizar outros sentidos, como a audição, o tato, o olfato e o paladar. Por exemplo, 

ofereça à criança um guizo ou uma pequena lata com algumas pedras no interior para que batam umas 
nas outras e façam barulho.

• Escreva ou desenhe na areia ou lama, de forma a que as linhas sejam traçadas pela criança com o dedo.



Actividadese
participação

Folheto
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• Oriente explicando o que estão a fazer e dizendo os nomes das coisas e dos objectos no espaço 
envolvente da criança.

• Utilize instrumentos musicais e cante ou dance, estimulando a criança a mexer-se. 
• Incentive as crianças (com e sem visão baixa) a brincarem juntas. Por exemplo, coloque vários 

objectos num saco que as crianças terão de reconhecer através do toque.

Estou varrendo
o chão, você
pode ouvir?
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Atividades quotidianas
As pessoas com visão fraca podem ter mais dificuldades e necessitarem de mais tempo para 
realizarem atividades diárias, como vestir, cozinhar ou limpar. Além disso, correm mais riscos de 
sofrerem ferimentos, como, por exemplo, queimarem-se enquanto cozinham. Para impedir que 
se magoem, algumas famílias não permitem que os familiares com visão fraca participem nestas 
atividades diárias em casa. Esta situação é ainda mais comum no caso de crianças, porque alguns 
cuidadores tendem a superprotegê-las. No entanto, esta atitude impede que a criança 
desenvolva capacidades e confiança para participar e movimentar-se em casa e na comunidade.

Ações a tomar
Trabalhe em conjunto com a família para ensinar a pessoa/criança com visão baixa a realizar de forma 
independente as actividades diárias com segurança. Tenha em consideração o seguinte:
• Ensine a pessoa com visão baixa a colocar um dedo numa caneca enquanto a enche com água, para 

sentir quando a caneca ficar cheia. Nota: é necessário ter cuidado quando se trata de água quente.
• Ensine a pessoa com visão baixa a reconhecer a parte da frente e a parte de trás das roupas através do 

toque.
• Incentive os cuidadores de uma criança com visão baixa a envolverem a criança desde cedo nas 

actividades diárias em casa, como lavar a louça, lavar a roupa ou ajudar a cozinhar.

O botão está na
frente da sua

calça



• Tente perceber se os dispositivos para visão 
baixa podem ajudar a pessoa a realizar 
actividades de forma independente. 

• Incentive os cuidadores de uma criança 
com visão baixa a ensiná-la sobre os 
perigos das fogueiras para cozinhar e a 
mostrar-lhe como se aproximar de um 
objecto quente para evitar ferimentos.

• Veja de que forma o ambiente pode 
ser adaptado para que a pessoa possa 
realizar as actividades de forma 
segura.

Actividadese
participação

Folheto
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Quando sentir o 
calor do fogo não

se aproxime



Mobilidade
As pessoas com visão baixa necessitam de mais tempo 
para se orientarem em casa e na comunidade. 
Conseguir reconhecer e encontrar um caminho no meio 
do trânsito pode ser um desafio para uma pessoa com 
visão baixa. Os veículos que se movem depressa podem 
prejudicar a capacidade de a pessoa se deslocar em 
segurança. Identifique os desafios que uma pessoa com 
visão baixa enfrenta em termos de mobilidade e, em 
conjunto, descubram uma forma de ultrapassá-los.

Principais desafios de mobilidade
1. Orientação: a melhor forma de aprender os percursos é procurando em conjunto marcas de orientação 

evidentes (por ex., uma estrada pedregosa ou uma barreira) e associar estas marcas a um percurso 
completo. Divida o percurso em segmentos, de marca a marca, e pratique cada segmento em ambas as 
direções. Nota: certifique-se de que estas marcas de orientação são permanentes!

2. Obstáculos: os obstáculos (como cestos) em 
casa devem ser afastados para evitar que a
pessoa tropece. Noutros ambientes, a pessoa 
deve aprender a evitar obstáculos imprevistos 
(como trânsito) através de equipamentos 
auxiliares de mobilidade, por exemplo.

Nota: utilize todos os sentidos para reunir 
informações sobre o ambiente: audição, tato,
olfato. Por ex., os objectos podem ser 
detetados através do eco da voz ou do toque 
dos pés. 
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Aqui estão as 

pedras. E portão
vem a seguir.

Isso está certo. 
Você tem uma boa 

memória.



• Coloque sinos, latas ou 
pedras nas paredes e 
caminhos ao longo do 
percurso para que a 
pessoa com visão baixa 
acentuada toque e 
reconheça o caminho. 
Os sinos ou as latas 
também emitem um 
som que pode ser 
facilmente 
reconhecido.

Ações sugeridas para apoiar a mobilidade
• Pratique a mobilidade com a pessoa com visão baixa 

caminhado em redor da casa e da comunidade. Comece 
junto à casa e, quando a pessoa conseguir identificar 
bem o percurso, avance em direção à comunidade. 
Ajude a pessoa a familiarizar-se com o percurso 
chamando a atenção para as marcas de orientação e 
deixe que a pessoa escute ou toque nestas marcas para 
que consiga memorizar o percurso.

• Crie um contraste melhorado nas passagens, utilizando 
pedras brancas em cima de uma estrada de terra 
vermelha ou de um caminho arenoso, ou plante sebes 
ao longo das passagens.

• Assinale o caminho até à casa de banho ou sala de aula 
com uma corda e postes para que a pessoa com visão 
baixa possa segurar na corda e seguir o caminho.

Actividadese
participação

Folheto
14



Equipamentos auxiliares de mobilidade
• Bengala branca - o comprimento deve ir do chão até ao 

sovaco
o Criada principalmente como ferramenta de 

mobilidade utilizada para detetar obstáculos, 
alterações no chão e degraus no caminho de um 
utilizador.

o Algumas bengalas brancas podem ser dobradas e é 
mais fácil transportá-las em viagem

o A bengala pode bater de leve no chão, da esquerda 
para a direita (um pouco à frente da largura do 
ombro) enquanto a pessoa caminha.

o O bater de leve no chão transmite informações 
táteis e audíveis.

o Uma vez que a bengala é branca, as outras pessoas 
também se apercebem da presença da pessoa com 
visão baixa.

• Guia com visão normal – o cuidador ou outra pessoa
o Pergunte sempre à pessoa se precisa de ajuda e de 

que forma gostaria de ser ajudada.
o A pessoa com visão baixa deve agarrar levemente o 

cotovelo do guia com a mão que está mais próxima 
do guia.

o A pessoa com visão baixa caminha (meio) passo a 
passo atrás do guia. Se não existir espaço suficiente, 
o guia deve ir à frente.

o Utilize palavras para alertar a pessoa para situações 
perigosas, como, por ex., um carro a alta velocidade.

o Avise a pessoa quando estiver a aproximar-se de 
degraus e se deve subi-los ou descê-los.
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Educação e ensino
As crianças em idade escolar com visão baixa podem enfrentar desafios para participarem e 
aprenderem na escola. Ao mesmo tempo, a visão baixa é muitas vezes mal entendida ou mal 
reconhecida pelos professores, porque normalmente não existem sinais visíveis evidentes.
Os professores podem pensar que a criança não está interessada, em vez de perceberem que a criança 
não consegue ver bem e, consequentemente, tem dificuldades nas actividades de leitura e escrita.
Os professores devem perceber qual é o impacto da visão baixa e como podem proporcionar um 
ambiente de aprendizagem eficaz para a criança com visão baixa. Ajude os cuidadores a conseguirem a 
inclusão das crianças nas escolas locais para garantir o acesso a oportunidades iguais.

Disposição da sala de aula
Certifique-se de que a criança fica a 
conhecer o meio ambiante no primeiro 
dia na escola, como a sala de aula, a casa 
de banho e outros espaços importantes 
na escola. Além disso, preste atenção ao 
seguinte:
• Certifique-se de que a criança com 

visão baixa fica sentada numa mesa 
próxima do professor e do quadro.

• Proporcione uma boa iluminação para 
melhorar as capacidades visuais; a 
criança deve ficar sentada junto à 
janela ou no exterior à luz do dia para 
realizar actividades de leitura.

Actividadese
participação

Folheto
16



Ac
tiv

id
ad

es
e

pa
rt

ic
ip

aç
ão

Fo
lh

et
o

17
Métodos e materiais de ensino
Incentive os professores/escolas a adotarem materiais de ensino alternativos e formas de avaliação educacional 
alternativas para crianças com visão baixa. Por exemplo:
• Aumente o contraste nas actividades de escrita ou desenho; utilize cores escuras em quadros brancos ou 

papel branco.
• Escreva com letras grandes no quadro e forneça instruções oralmente, não por escrito.
• Dite aquilo que foi escrito no quadro e explique os materiais visuais, por ex., ao desenhar imagens, descreva a 

imagem.
• Proporcione experiências de aprendizagem táteis. Por ex., em vez de falar sobre rochas, dê à criança uma rocha 

verdadeira para que ela possa tocar e manusear.
• Forneça livros e materiais informativos em braille, se estiverem disponíveis e se a criança com visão baixa preferir 

essa linguagem. 
• Explique a utilização de lupas para aumentar imagens e texto.
• Deve ser dada à criança a oportunidade de fazer um exame oral para evitar injustiças devido à falta de visão.
• Se necessário, dê aos alunos com visão baixa mais tempo para realizarem os trabalhos.
• Sugira ao professor a criação de um sistema de "camaradas" ou deixe que a criança com visão baixa se junte a um 

colega de turma que possa apoiá-la nas actividades de aprendizagem.

Braille
Foi desenvolvido para as pessoas cegas um sistema de leitura e escrita chamado 
Braille. Consiste num sistema de pontos com relevo que representam letras ou 
números que podem ser lidos com as pontas dos dedos. Os leitores de braille 
experientes conseguem ler à mesma velocidade que os leitores com visão normal.

Nota: O ensino do braille está normalmente apenas disponível em colégios internos 
para pessoas com deficiência visual. As crianças terão de viver longe da família e os 
custos (financeiros e emocionais) são frequentemente elevados. As vantagens e 
desvantagens devem ser cuidadosamente avaliadas. Lembre-se de que existem várias 
formas de aprenderem na escola com o apoio da família, do activista e de professores 
empenhados.



Actividadese
participação

Folheto
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Meios de subsistência
Com o apoio e o ambiente certos, as pessoas com visão baixa conseguem trabalhar, sustentar-se a si 
próprias e a sua família e serem membros produtivos na sociedade. No entanto, pode ser necessário 
sensibilizá-las e apoiá-las para terem acesso a programas de meios de subsistência ou formação 
vocacional, como empréstimos e oportunidades de emprego, assim como sistemas de proteção 
social relevantes.

As pessoas com visão baixa também podem ser incentivadas a tornarem-se activistas em programas 
de reabilitação baseada na comunidade professores ou assistentes de professores em escolas locais 
para crianças com visão baixa. É uma forma de ajudar a compreender os problemas que as pessoas 
com visão baixa enfrentam no seu quotidiano e a promover a inclusão.
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19 Ações a tomar
• Descubra o tipo de trabalho que a pessoa com visão baixa gostaria de fazer. Talvez possa 

desempenhar uma função em actividades existentes da família que criam rendimento.
Nota: evite estereotipar o trabalho ao dizer que as pessoas com deficiência visual têm o 
perfil adequado para serem massagistas ou fazerem cestos. 

• Encaminhe as pessoas com visão baixa para programas de formação vocacional; apoie-as 
no acesso a estes programas e aconselhe os fornecedores a implementarem medidas para 
facilitarem o envolvimento activo de pessoas com visão baixa.

• Identifique oportunidades de emprego para pessoas com visão baixa que correspondam 
aos seus interesses e capacidades.

• Identifique formas adequadas para aceder a oportunidades de emprego, como, por ex., 
através da utilização de equipamentos auxiliares de mobilidade ou fomentando o 
desenvolvimento de meios de transporte partilhados.

• Fomente o desenvolvimento de grupos locais de apoio e de autoajuda para pessoas com 
visão baixa e respectivas famílias.
o Estes grupos podem promover a inclusão e a participação em oportunidades de 

emprego e meios de subsistência.
o Os grupos de autoajuda também podem desenvolver mecanismos de poupança e 

actividades de criação de rendimento para pessoas com visão baixa.



Actividadese
participação
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Actividades sociais
A participação em actividades sociais, como 
actividades culturais, desportivas e religiosas, 
pode ser um desafio para pessoas com visão 
baixa. As pessoas são facilmente excluídas 
dessas actividades, ou então são apenas 
observadores em vez de participantes. Os 
activistas podem trabalhar em conjunto com a 
comunidade para garantirem que as pessoas 
com visão baixa têm acesso às, e são 
activamente incluídas nas, actividades da 
comunidade.

Nota: a participação em actividades recreativas, 
como música, canto ou dança, não deve
representar um problema para pessoas com 
visão fraca, porque podem utilizar os outros 
sentidos, como a audição, o olfato ou o tato, 
para compensarem a falta de visão.

Ações a tomar
• Incentive a pessoa com visão baixa a ser 

activa em cerimónias religiosas ou 
reuniões na comunidade local. Por 
exemplo, juntar-se ao coro, ajudar 
durante as cerimónias, etc.

• Aumente a consciencialização dos 
membros da comunidade para o facto de 
as pessoas com visão baixa poderem ser 
membros activos na sua comunidade. 
Ajude-os a ultrapassarem preconceitos e 
a implementarem medidas necessárias 
para aumentar a acessibilidade.

ESCOLA
INCLUSÃO

INCLUS
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Ações a tomar
• Adapte jogos para pessoas com visão baixa acentuada ou pessoas cegas de forma a que 

possam participar. Exemplos:
o Os participantes podem bater palmas, utilizar um apito ou colocar sinos nos pés ou 

braços para que sejam escutados quando estão a correr ou a mover-se.
o Um futebol com sinos ou sementes transmitirá sons e pode ser escutado, ou os 

jogadores podem avisar quando a bola está a aproximar-se.
o As crianças com visão normal podem ser vendadas para participarem nos jogos; assim 

todas as crianças estarão em igualdade
o Podem ser formados pares com uma criança com visão baixa e uma criança com visão 

normal, para que se ajudem entre si.

Que cheiro é
esse?

Eu sei que 
é uma

laranja! Isso é
café?
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Sexualidade
As pessoas com visão baixa podem ter uma 
vida sexual normal, activa e satisfatória como a 
de qualquer outra pessoa. No entanto, as 
pessoas com visão baixa podem enfrentar 
desafios e riscos relacionados com a 
sexualidade devido às barreiras existentes na 
sociedade. Em particular, as raparigas e 
mulheres estão expostas a riscos mais elevados 
de assédio e abuso sexual na família, no 
casamento/na relação e na comunidade mais 
ampla. Estas situações expõem as pessoas com 
visão baixa a riscos mais elevados de 
contraírem doenças sexualmente 
transmissíveis, como HIV/SIDA 

Barreiras existentes
• A educação em saúde sexual e 

reprodutiva (SSR) é por vezes um 
assunto tabu nas escolas, mesmo 
fazendo parte do currículo.

• As crianças com visão baixa podem 
ser excluídas da educação em SSR 
devido a materiais de aprendizagem 
inacessíveis. Podem procurar obter 
informações sobre sexualidade 
através de outros canais (por 
exemplo, a Internet), mas estas fontes 
podem não ser exatas e podem 
fornecer informações erradas.

• Embora os desejos sexuais façam 
parte da experiência humana, os 
familiares de pessoas com visão baixa 
(assim como pessoas na comunidade) 
podem pensar que as elas não têm 
(ou não devem ter) desejos sexuais e 
não podem (ou não devem) ser 
sexualmente activas.
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Ações a tomar
• Certifique-se de que os materiais de ensino da saúde sexual e reprodutiva na escola são acessíveis 

para pessoas com visão baixa.
• Encaminhe as pessoas com visão baixa para programas de saúde sexual e reprodutiva e para 

programas de planeamento familiar.
• Aumente a consciencialização dos familiares e dos parceiros das pessoas com visão baixa, assim 

como da comunidade mais ampla, para os direitos das pessoas com visão baixa relativamente a uma 
vida sexual saudável.

• Identifique potenciais situações de riscos para pessoas com visão baixa, especialmente para 
raparigas e mulheres, e implemente estratégias para minimizar os riscos.

• Comunique às autoridades relevantes violações à integridade, como violação e outras formas de 
violência ou assédio.

ESCOLA
A



Factores pessoais:
Informações e 
Ações a tomar



Sentimentos pessoais
A visão baixa pode ter um impacto significativo no bem-estar emocional da pessoa por diferentes 
motivos:
• Necessitam frequentemente de mais tempo para realizarem actividades diárias, o que pode 

contribuir para a falta de confiança e sentimentos de inutilidade.
• A visão baixa pode provocar outros ferimentos, como queimaduras ou quedas, que podem 

contribuir para o receio de realizar actividades de forma independente ou contribuir para que a 
pessoa não queira sair de casa.

• A incapacidade ou dificuldades para ler informações (por ex., um convite) podem fazer com que 
as pessoas sejam excluídas das actividades na comunidade. Esta situação pode provocar 
sentimentos de isolamento.

As pessoas com visão baixa e as suas famílias necessitam de apoio prático e emocional para se 
adaptarem à (nova) situação e identificarem estratégias adequadas de adaptação à mudança.

FactoresPessoais
Folheto
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Ações a tomar
• Ajude as pessoas com visão baixa a compreenderem e a aceitarem que pedir ajuda e receber 

apoio é normal.
• Incentive a pessoa com visão baixa a fazer parte de um grupo de autoajuda para trocar 

experiências e encontrar apoio emocional.
• Trabalhe com as famílias e a comunidade para aumentar a consciencialização e criar ambientes 

mais acessíveis para pessoas com visão baixa.
• Forneça apoio emocional, assim como formação prática, aos cuidadores para que consigam criar 

um ambiente em casa mais acessível e proporcionarem assistência à mobilidade.

Fa
ct

or
es

Pe
ss

oa
is

Fo
lh

et
o

25

Nota: as pessoas com visão baixa têm um risco elevado 
de depressão. A depressão é uma doença mental 
caracterizada por sentimentos persistentes de tristeza 
e perda de interesse em actividades anteriormente 
consideradas agradáveis, acompanhada por uma 
incapacidade de realizar actividades diárias durante 
períodos de tempo mais longos. Tal pode levar a uma 
variedade de problemas físicos e emocionais, como 
perda de energia, mudanças no apetite, problemas 
com o sono, sentimentos de inutilidade e pensamentos 
de automutilação ou suicídio. No caso de deteção 
destes sinais, encaminhe a pessoa para um especialista 
em saúde mental, um assistente social ou um líder 
religioso.



Factores ambientais:
Informações e 
Ações a tomar

ESCOLA
INCLUSÃO

INCLU

ESCOLA



Ações a tomar
Avalie o ambiente quanto a riscos ou perigos 
potenciais e ensine a pessoa com visão baixa a 
reconhecer e a contornar os obstáculos em casa 
e na comunidade. Se necessário, faça 
adaptações no ambiente.
• Crie passagens fáceis de reconhecer 

marcando a estrada com, por ex., pedras 
coloridas ou uma corda.

• Certifique-se de que os caminhos são 
estáveis, planos e livres de obstáculos para 
reduzir a hipótese de a pessoa sofrer 
ferimentos.

• Retire os objectos soltos nos quais uma 
pessoa pode tropeçar facilmente em casa e 
em redor da casa, assim como objectos 
afiados que podem magoar alguém.

• Ensine e explique como evitar obstáculos na 
rua (como trânsito, iluminação das ruas, 
etc.) por ex., com a ajuda de uma bengala 
branca ou um guia. 

• Ensine a pessoa a cozinhar com segurança 
sem ajuda, por ex., utilizando panelas para 
cozinhar estáveis para evitar o risco de 
queimaduras. Proteja os locais para cozinhar 
nas casas das famílias com crianças com 
visão baixa.

Adaptações ambientais
A envolvente natural afecta as capacidades de 
uma pessoa com visão baixa se deslocar com 
segurança. Por exemplo, uma criança com visão 
baixa que vive numa grande cidade pode ter 
mais dificuldades para chegar à escola em 
comparação com uma criança que vive numa 
cidade pequena. A falta de visão pode aumentar 
a probabilidade de ferimentos, e a capacidade 
de identificar obstáculos e perigos é menor. FactoresAm

bientais
Folheto
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Atitudes da comunidade
Um dos maiores desafios que as pessoas com visão baixa têm de enfrentar é a falta de 
entendimento das pessoas que as rodeiam. Muitas vezes são tratadas pelos outros como sendo 
pessoas incapazes, com má vontade ou desajeitadas. Tal deve-se, entre outros aspectos, ao 
seguinte:
• O facto de a visão baixa não ser fácil de reconhecer pelos outros.
• A falta de informação e entendimento, por parte da comunidade, sobre a visão baixa e como 

interagir com estas pessoas.
• A falta de meios ou adaptações para permitir que as pessoas com visão baixa participem de 

forma igual na comunidade.

Ações a tomar
• Tente ultrapassar as atitudes negativas 

aumentando a consciencialização na 
comunidade sobre as causas e a natureza da 
visão baixa, assim como soluções possíveis 
para o aumento da participação na vida da 
comunidade.

• Incentive a pessoa com visão baixa a tornar-
se num membro activo em grupos de 
autoajuda e/ou associações de pessoas com 
deficiência e, em conjunto, lutar pelos seus 
direitos e mudar possíveis atitudes 
negativas.

• Avalie se o ambiente é acessível e adapte se 
necessário 
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DIREITOS



Dispositivos para visão baixa
Uma pessoa com visão baixa que não possa ser 
corrigida com óculos pode beneficiar de 
dispositivos para visão baixa para conseguir 
bons níveis funcionais e de independência. Estes 
podem incluir os seguintes:
• Dispositivos de mobilidade: permitem que 

as pessoas se desloquem em sua casa ou no 
exterior. Incluem diferentes tipos de 
bengalas ou uma pessoa para guiar.

• Dispositivos de melhoria da visão: podem 
ser utilizados para ler e incluem lupas 
eletrónicas e manuais.

Um programa RBC pode propor serviços adequados para pessoas 
com visão baixa em centros de saúde e hospitais o mais próximos 
possível da comunidade. Estes centros podem fornecer 
dispositivos necessários para a melhoria da visão.

FactoresAm
bientais

Folheto
28• Iluminação: para melhorar o desempenho 

visual, uma pessoa pode realizar melhor as 
actividades em ambientes à luz do dia ou utilizar 
luzes (portáteis).

• Tecnologias: ao trabalhar com um computador 
ou um smartphone, a pessoa pode utilizar um 
leitor de ecrã ou a função de ampliação. 



No que diz respeito ao 
desenvolvimento do 
capítulo Visão Baixa da 
RehApp, gostaríamos de 
expressar a nossa 
gratidão, em particular, 
pelas valiosas 
contribuições de 
Annemarie Gindorfer e 
Wolfgang Gindorfer 
(Light for the World), 
Imran Khan, Andrea 
Pregel e Sandeep Buttan 
(Sightsavers) e Evert 
Veldman.

Os recursos utilizados 
para a elaboração do 
capítulo Visão Baixa 
podem ser encontrados 
no site, o qual será 
lançado brevemente.
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