
Fo
lh

et
os

so
br

e
Ci

cl
o 

de
 

Re
ab

ili
ta

çã
o

1. 
Conversar

2. 
Observar

3. Escrever 
um plano4. Ação

5. 
Avaliação



Ciclo de 
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Ciclo de reabilitação:
q Introdução
q 1. Conversar
q 2. Avaliação
q 3. Escrever um plano
q 4. Ação
q 5. Avaliação
q Monitorização

Ø Estes folhetos contêm informações sobre como 
trabalhar com pessoas com deficiências 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 deficiências (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 deficiência.
• Fazer um inventário das necessidades da pessoa com 

deficiência 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 

deficiência 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.

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 deficiência.

• 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. 

Índice:
Nota: Estes folhetos devem ser usados paralelamente aos vários capítulos
sobre deficiências (por exemplo, Amputação, Derrame, Queimaduras, Pé torto, 
Paralisia Cerebral, Baixa Visão, Lesão da Medula Espinhal, Hanseníase ...). 
Estes cartões indicam o que (enquanto activista de RBC) pode fazer seguindo o 
processo de um ciclo de reabilitação. 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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q Preparação para a primeira visita
q Escute a criança e a família
q Peça para descreverem um dia "normal", desde o acordar até ir para a 

cama
q Faça perguntas sobre a "Escada da Vida"
q Observe a pessoa e o ambiente enquanto conversa
q Fale sobre os pontos fortes e as dificuldades da pessoa e da família
q Identifique prioridades



A primeira reunião
q Explique o motivo da sua visita
q Peça à criança/cuidador para contarem a sua história: 

percurso, preocupações, desafios
q Peça à criança/cuidador para descreverem um dia "normal", 

desde o acordar até ir para a cama
q Pergunte qual é a situação da família, por exemplo:

• Rendimento e se é suficiente
• Quem vive na casa?
• Quem toma conta da criança
• Pergunte: Como se sentem no geral? Estão bem? 

Conseguem lidar com a situação fisicamente e 
mentalmente? Sentem-se apoiados? (utilize a "Escada da 
Vida", apresentada abaixo, para começar a falar sobre 
este assunto)

q Pergunte quais são as principais capacidades e dificuldades da 
criança

q Inclua perguntas sobre os pontos básicos (consulte o cartão 
didático sobre avaliação)

Passo 1: 
Conversar

Folheto
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A primeira reunião - continuação
q Pergunte o que é que faz a criança feliz:

• Do que é que a criança gosta e não gosta?
• A criança brinca com outras crianças, ou as outras 

crianças vão até casa dela para brincarem com ela? 
• O que é que motiva a criança? Os motivadores podem 

ser uma actividade específica, como cantar, ou 
materiais para brincar específicos, como determinados 
brinquedos ou objectos. 

q Pergunte à criança/cuidador o que é que faria a maior 
diferença para as suas vidas neste momento. 

q Faça outras perguntas para ter a certeza de que tem um 
cenário claro na sua mente de todos os domínios ICF da 
primeira página do diário. No verso do diário, encontrará 
uma lista com pontos que pode utilizar para falar com a 
família. Será útil para preencher o formulário ICF. Este 
formulário vai ser apresentado nos cartões seguintes.  

q Faça notas detalhadas sobre as coisas que ouve e vê 
dentro e fora da casa.

"Escada da Vida": 

q Em que ponto da escada acha que você 
pessoalmente/a sua criança está
neste momento, da pior para a melhor 
vida possível?
Pode dizer-me a resposta ou apontar 
para um ponto na escada. 

q O que é que o ajudaria a subir na 
escada? 

q O que é que faria com que descesse
na escada? 

q Quais são as suas prioridades/as 
prioridades da criança para  os próximos 
meses?   

Terminou	o	passo	1	do	ciclo	de	
reabilitação.	
Avance	para	o	passo	2	do	ciclo.	

Preparação para a primeira visita
q Marque uma visita
q Tente ser apresentado à família por um 

membro da comunidade ou trabalhador na 
área da reabilitação

q Pense de que forma vai iniciar a conversa –
por exemplo, peça para lhe mostrarem a casa 
para ver se é de fácil acesso para a criança

q Leve equipamento básico consigo, por 
exemplo: fita métrica, diário, caneta, papel e 
alguns brinquedos

MELHOR

PIOR
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q Observe os pontos fortes, as dificuldades e as prioridades mencionados na 
conversa

q Observe à distância
q Observe de perto interagindo com cuidado com a criança
q Observe os marcos de desenvolvimento normal
q Utilize a lista de verificação de pontos básicos para garantir que tem 

informações sobre todos os pontos



Passo 2: Avaliação
Folheto

4
Observação directa e indirecta
Algumas das suas observações relativamente às capacidades e 
dificuldades da criança podem ser feitas enquanto está a 
conversar com o cuidador durante o primeiro passo.  Por exemplo, 
o que é que a criança está a fazer no fundo, ou ao colo do cuidador 
e como? Como é que a criança interage com o cuidador e o 
inverso. 

Saber como é que corre o dia da pessoa? A routina diária do 
cuidador vai ajudar a decidir, juntamente com o cuidador, o que é 
possível fazer e em que momentos. Incluir toda a família nessas 
actividades e incentivá-la a participar e a envolver-se activamente
nas actividades irá aumentar o bem-estar e o desenvolvimento. É 
bom para aprender e é bom para que o corpo se torne mais forte 
e consiga coordenar os movimentos mais facilmente. 

• A monitoria da vertente funcional (diária) começa por saber 
como é a rotina diária de uma criança e da sua família. Só 
conhecendo essa rotina é que poderá planificar intervenções 
úteis e possíveis em colaboração com a família. 

• As suas prioridades podem ser diferentes das prioridades da 
família.  Descubra quais são as prioridades da família! Se 
necessário/possível, fale com outras pessoas para tentar 
resolver outros problemas da família.

• Defina, em conjunto com a família (e a criança, se possível), 
como melhorar a vertente funcional da criança durante o dia e 
como comunicar com a criança. Se existir mais tempo, podem 
ser realizadas mais actividades para melhorar as oportunidades 
de desenvolvimento e aprendizagem para a criança.

• Além disso, os pais também precisam de sentir que estão a ter 
sucesso!

Como fazer uma avaliação
• Observe as capacidades e as principais dificuldades da criança 

mencionadas pelo cuidador pedindo ao cuidador para lhe 
mostrar aquilo que a criança consegue fazer. 

• Pergunte se pode interagir e brincar com a criança. O cuidador 
olha para a criança, fala com ela e incentiva-a durante as 
actividades?

• Pergunte ao cuidador/criança se desenvolveram estratégias 
para lidarem com a deficiência e peça-lhes para lhe mostrarem 
o que fazem. 

• Se a família tiver um telemóvel com câmara, peça à família, 
antes da visita, para gravar vídeos em casa que mostrem 
problemas específicos e factores envolvidos na forma como a 
actividade é realizada. Os vídeos também podem ser um bom 
método para ver as diferenças ao longo do tempo. 

• Verifique quais são os marcos de desenvolvimento que a criança 
alcançou até ao momento. Anote no bloco de notas as 
dificuldades da criança E as coisas que a criança consegue fazer. 
Pode utilizar a lista de verificação de marcos neste website, 
como apoio: 
www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html

Diário

Faça um resumo das notas que foi tirando durante a conversa e as 
observações na página 1 do fdiário (o formulário RPS) – coloque 
nas secções correctas da página; certifique-se de que cobriu as 
quatro áreas: estruturas e funções fisiológicas, actividades e 
participação, fatores factores ambientais e pessoais.
As imagens no diário ajudam a 
explicar aos cuidadores aquilo 
que está a perguntar. 

Se pretender receber uma versão 
digital do diário, envie um e-mail 
para                                                       
info@enablement.nl. 

mailto:info@enablement.nl
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Terminou o passo 2 do ciclo de reabilitação. Avance para o passo 3 do ciclo.



Introdução
Durante a avaliação, e enquanto elabora o seu plano de ação, 
deve ter em consideração os seguintes pontos básicos. Estes 
pontos básicos mostram a prioridade dos problemas que têm 
de ser tratados, associando-os às necessidades da família. 
Tenha-os sempre em consideração. Se necessário, aborde-os 
atempadamente, principalmente no caso de problemas na 
secção Grave. Em primeiro lugar, verifique o ponto G, em 
seguida o B e depois o C. 

Folheto
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G: GRAVE (saúde)

B: BARREIRAS (fardo) C: CAPACIDADE (desenvolvimento)

G: GRAVE (saúde)

B: BARREIRAS (fardo)

C: CAPACIDADE (desenvolvimento)

Passo 2: Avaliação
VERIFICAR
q Estado geral da saúde da pessoa e da família:

§ febre
§ problemas nos pulmões
§ convulsões
§ feridas
§ desidratação, subnutrição

q Saúde materna: nutrição, vacinação, redes mosquiteiras
q Problemas na alimentação: asfixia, vómitos
q Dor: contraturas, problemas nas ancas, obstipação
q Problemas sensoriais: a pessoa consegue ver e ouvir bem?
q Problemas de sono
q Monitorização da medicação
q Condição física da pessoa
q Segurança e entendimento dos limites pessoais e sociais 

(intimidade, maus-tratos, ambiente seguro)
q Higiene da pessoa e ambiente

q Estimular: comunicação, mover-se dentro/fora de casa, 
(auto)cuidados, sentar-se [dê tempo à pessoa, torne a 
actividade divertida e motivante, inclua cuidadores e colegas]

q Estilo de vida activo para saúde e bem-estar: mover-se com 
ajuda, ser movido, estimulado para mover-se, mudar de 
posição

q Aprender através da escola (primária, secundária, 
universidade) se possível, brincar ou realizar actividades
semelhantes

q Estimular a participação na comunidade: amigos, igreja, 
mesquita

q Envolvimento da comunidade: informar e envolver os 
membros da comunidade

q Ensinar a pessoa, o cuidador, os colegas, os amigos e a família 
a apoiar o desenvolvimento físico, social e emocional

q Apoio psicossocial: a família, os amigos e os vizinhos 
prestam apoio? A família sente-se isolada?

q Processo de sofrimento: quais são as expectativas, 
preocupações e questões da família?

q Grupo de apoio a pais
q Meios de subsistência e actividades geradoras de 

rendimento
q Reduzir o esforço físico da pessoa: explicar e ensinar como 

transportar e posicionar a criança com menos esforço físico 
para ambos

q Dispositivos auxiliares: existem? São necessários? Avaliar 
e/ou fornecer.
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q Discutir prioridades: quais são as três mais importantes para os próximos 
três meses

q Estabelecer metas inteligentes: o quê, como, onde, quando, quem
q Planificar intervenções



Prioridades

q Com o cuidador e a criança, discuta as áreas que devem estar em
foco

q Tenha em consideração os pontos fortes e as fraquezas da criança
e do cuidador

q Pode ter de explicar e ensinar o cuidador para chegarem a um
entendimento em relação ao seguinte:
• A necessidade de dar prioridade a práticas do cuidador, como

alimentar a criança – para evitar complicações, problemas de
saúde e promover o desenvolvimento – antes de se focarem
em metas funcionais para a criança, como mover-se

• Porquê que não é possível ou realista passar diretamente da
dependência total para a independência; ou da incapacidade
para sentar-se conseguindo levantar-se e caminhar
imediatamente

q É preciso ir dando pequenos passos e celebrar as pequenas
mudanças. Diga também ao cuidador aquilo que está a fazer bem e
não apenas aquilo que tem de ser mudado.

q O objectivo não é fazer com que a criança fique melhor – a PC não
vai desaparecer, mas as suas vidas podem melhorar.

q Anote as prioridades para o cuidador e para o activista na página 2
do diário. Decidam, em conjunto, quais são as três principais
prioridades para o próximo mês. Se existirem apenas duas, não há
problema. Foque-se naquilo que é realista.

Passo 3: Escrever 
um

 plano

Folheto
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Metas
q Discuta as prioridades e explique que a pessoa não pode querer começar a

caminhar se ainda nem se consegue sentar.
q Pode utilizar a "Escada da Vida" para discutir em que ponto da escada se situa

cada prioridade e como seria dar um ou dois passos para cima. Pode
transformar esse passo numa meta. Anote a meta no diário, página 2.

q Se neste momento ainda não tem a certeza daquilo que a pessoa é capaz de
fazer, continue a avaliar e ajuste as prioridades, se necessário.

q Estabeleça metas inteligentes: Específicas, mensuráveis (como seria o
progresso nas actividades da vida quotidiana), alcançáveis, relevantes e de
duração determinada (por exemplo "…… daqui a 1 mês"). Exemplo de uma
meta inteligente: "Daqui a 1 mês, a Esperança vai vestir-se sozinha de manhã,
enquanto está sentada numa pequena cadeira, com o apoio verbal da sua
mãe".

q Escreva um plano de ação na página 2 do diário, com a ajuda dos pontos
básicos e com o apoio da família, para os próximos 1-3 meses.

q Entregue o diário ao cuidador. Com o seu telemóvel, tire fotos das páginas
preenchidas em conjunto, para efeitos administrativos.

q Terminou o passo 3 do ciclo de reabilitação. Avance para o passo 4.

OBJECTIVO
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Neste último passo, vai colocar o seu plano em ação. 

qO seu papel é orientar os cuidadores ao longo deste processo 
qdando-lhes conselhos, 
qtrabalhando em conjunto em determinadas intervenções, 
qmonitorizando as mudanças em conjunto e 
qapoiando a família. 
qEncaminhar para médicos, se necessário, e orientar o processo: informe o 

especialista para o qual vai encaminhar a pessoa. 



Introdução
Ação! Inicie o seu plano e as intervenções durante as visitas a casa. 
Combine com a família a frequência e a duração das visitas a casa. 

q Consulte especialistas, caso seja necessário e estejam disponíveis. 
Crie um livro de endereços de especialistas. Não consulte apenas; 
informe os especialistas e monitorize o processo. As suas informações 
sobre a família são valiosas. 

q Teste as suas ideias nas diferentes formas de apoiar a criança e veja o 
que funciona (por exemplo, um posicionamento diferente ou outras 
formas de comunicação)

q Verifique os "pontos de atenção" para apoio
q Pratique competências com a pessoa com PC e o cuidador e, se 

necessário, modifique as estratégias/técnicas de acordo com aquilo 
que funciona melhor

q Ensine a família a colocar estas ações em prática e como trabalhar 
estas metas dentro das actividades da vida quotidiana quando não 
estiver presente

q Combine as ações que devem ser colocadas em prática para a semana
seguinte

Folheto
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Passo 4: Ação
G: GRAVE (saúde)

B: BARREIRAS (fardo) C: CAPACIDADE (desenvolvimento)

VERIFICAR
q Estado geral da saúde da pessoa e da família:

§ febre
§ problemas nos pulmões
§ convulsões
§ feridas
§ desidratação, subnutrição

q Saúde materna: nutrição, vacinação, redes mosquiteiras
q Problemas na alimentação: asfixia, vómitos
q Dor: contraturas, problemas nas ancas, obstipação
q Problemas sensoriais: a pessoa consegue ver e ouvir bem?
q Problemas de sono
q Monitorização da medicação
q Condição física da pessoa
q Segurança e entendimento dos limites pessoais e sociais 

(intimidade, maus-tratos, ambiente seguro)
q Higiene da pessoa e ambiente

q Estimular: comunicação, mover-se dentro/fora de casa, 
(auto)cuidados, sentar-se [dê tempo à pessoa, torne a 
actividade divertida e motivante, inclua cuidadores e colegas]

q Estilo de vida activo para saúde e bem-estar: mover-se com 
ajuda, ser movido, estimulado para mover-se, mudar de 
posição

q Aprender através da escola (primária, secundária, 
universidade) se possível, brincar ou realizar actividades
semelhantes

q Estimular a participação na comunidade: amigos, igreja, 
mesquita

q Envolvimento da comunidade: informar e envolver os 
membros da comunidade

q Ensinar a pessoa, o cuidador, os colegas, os amigos e a família 
a apoiar o desenvolvimento físico, social e emocional

q Apoio psicossocial: a família, os amigos e os vizinhos 
prestam apoio? A família sente-se isolada?

q Processo de sofrimento: quais são as expectativas, 
preocupações e questões da família?

q Grupo de apoio a pais
q Meios de subsistência e actividades geradoras de 

rendimento
q Reduzir o esforço físico da pessoa: explicar e ensinar como 

transportar e posicionar a criança com menos esforço físico 
para ambos

q Dispositivos auxiliares: existem? São necessários? Avaliar 
e/ou fornecer.



Livro de endereços
Elabore uma lista com organizações locais ou pessoas de 
contacto. Certifique-se de que contacta sempre 
atempadamente a pessoa ou organização certa! 

Pode incluir estas pessoas na sua lista:

Especialistas/unidades especiais:
q Médico de clínica geral:
q Pediatra:
q Neurologista:
q Unidade de nutrição:
q Fisioterapia:
q Terapia ocupacional:
q Psicologia:
q Terapia da fala e da língua:
q Unidade de epilepsia:
q Oftalmologista (olhos):
q Ortopedista (articulações, ossos):
q Próteses (para crianças com membros amputados):
q Ortóteses (calçado ou talas especiais):
q Cardiologista (coração):
q Queimaduras:
q VIH:
q Dermatologia (pele):
q Otorrinolaringologista (ouvidos, nariz e garganta):
q Oncologia	(cancro):
q Obstetra e ginecologista (gravidez, problemas femininos):
q Medicina familiar:
q Cirurgia geral:
q Medicina interna:
q Urologia:

Fornecedores (especialistas ou lojas):
q Dispositivos auxiliares (por exemplo, cadeiras de rodas,

assentos, cadeiras sanitárias, carrinhos, andarilhos):
q Auxílios auditivos (por exemplo, aparelhos auditivos):
q Auxílios visuais (por exemplo, livro/quadro para

comunicar; iPad):
q Farmácia:  
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Visitas de seguimento:
q Peça à criança/cuidador para mostrarem o que praticaram
q Modifique qualquer estratégia/técnica, se necessário 
q Repita todos os treinos necessários em intervenções durante

as visitas semanais a casa
q Combine as ações que devem ser colocadas em prática para a

semana seguinte
q Monitorize e avalie o progresso e as metas

Monitorização 
q Monitorize e avalie as ações e as metas durante cada visita a

casa e faça um resumo das suas notas no diário
q Com a ajuda do cuidador, avalie mensalmente o progresso

da criança e as metas e anote no diário
q Adapte as metas ou estabeleça novas metas, se necessário,

com base no progresso anotado no diário
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Passo 5: Avaliação

q Avaliar metas
q O que é que mudou?
q Como é que mudou?
q O que é que contribuiu para a mudança? 

OBJECTIVO



Passo 5: Avaliação
Folheto
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Monitorização
• Monitorize e avalie as ações e as metas durante cada visita a

casa e faça um resumo das suas notas no diário, a partir da
página 3.

• As ações estão a resultar?
• As metas são adequadas?
• Com a ajuda do cuidador, avalie mensalmente o progresso

da criança e as metas e anote no diário
• Adapte as metas ou estabeleça novas metas, se necessário,

com base no progresso anotado no diário
• As expectativas da criança, do cuidador e do activista de RBC

são as mesmas e foram cumpridas?
• A criança ou o cuidador têm preocupações ou perguntas sem

resposta?
• A criança/família sente-se confortável e apoiada? Necessitam

de mais apoio ou de apoio diferente?
• Se a família tiver telemóvel, mantenha o contacto entre

visitas através de chamadas telefónicas, WhatsApp ou
mensagens de texto. Apoio para si

Terminou todos os passos do ciclo de reabilitação! 
Repita os passos para perceber se existem novas prioridades.

www.enablement.nl
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http://www.enablement.nl/

