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Exoneração de responsabilidade

Diagrama 1: Técnica correcta de aplicação de ligadura

• A amputação é a supressão de uma parte do corpo,
normalmente devido a acidentes, guerra ou doenças.
• Após a amputação, o membro deve ser protegido
com ligadura durante um longo período de tempo,
para evitar a intumescência e garantir que o coto
curado possua uma boa forma para encaixar num
membro artificial (Diagrama 1).
• Mantenha a força no membro com exercícios e
actividades que promovam a total 'amplitude de
movimento' (desde o totalmente dobrado ao
totalmente distendido), especialmente em
articulações com flexão, como a anca e o joelho.

e formato da ferida (leia os comentários abaixo)

Os melhores exercícios são os de natureza prática
e fáceis de executar, p. ex., alongar a anca em
posição de decúbito ventral, enquanto vê
televisão

Fig. 1
Fig. 1

Fig. 2
Fig. 2

Fig. 3
Fig. 3

Comentários às imagens anteriores:
• Fig. 1: coto que não foi ligado
correctamente/que possui uma forma
inadequada para encaixar num membro artificial.
• Fig. 2: utilize uma ligadura elástica e enrole-a de
baixo para cima, a partir do fundo do membro, a
fim de comprimir o líquido existente no membro,
em sentido ascendente
• Fig 3: membro com uma forma adequada, após
aplicação correcta da ligadura.

Amputação

Diagrama 2: Faça regularmente exercícios em casa

Cartão 1

Informações médicas

Cartão 1

Amputação

• Faça regularmente exercícios que fortaleçam os
músculos, alinhem as articulações e preparem o tecido
cicatrizado para suportar o peso de uma prótese.
• Uma cadeira de rodas com descanso para as pernas
ajuda a esticar o joelho, em caso de amputação abaixo
do joelho (Diagrama 3). Porém, lembre-se de evitar
contracturas da anca, ao mudar regularmente de
posição.
• Em caso de mãos ou braços amputados, utilize
dispositivos auxiliares para agarrar, ou ferramentas
adaptadas para assistência nas actividades diárias.

Diagrama 3: Sentar-se com a perna na
horizontal permite esticar o joelho
Faça exercício de forma
divertida!

Diagrama 4: Tratamentos pós-amputação

Centros de encaminhamento:

Atenção, as muletas podem provocar
lesões nos nervos da axila!

Um dispositivo auxiliar para agarrar, colocado num
braço ou numa mão amputada, pode ajudar nas
actividades diárias.

Um descanso para
as pernas ajuda a
esticar o joelho,
embora a anca
permaneça flectida.

Diagrama 1: Lábio leporino

Informações médicas

Cartão 2

• As malformações congénitas, também conhecidas
como “defeitos de nascença”, são deformações
físicas que já existem à nascença.
• O lábio leporino/quilodiérese (Diagrama 1) ou a
fenda palatina é uma abertura no lábio ou no céu da
boca. Estas doenças dificultam a sucção da criança. A
amamentação costuma ser a melhor maneira de
alimentar estas crianças.
• Com a cirurgia, a recuperação completa é possível
dentro de 4 a 6 meses, em caso de lábio leporino, e
de 18 meses, em caso de fenda palatina.

Diagrama 2: Espinha bífida
Fechamento
incompleto
da coluna
vertebral

Após a cirurgia

• A espinha bífida (Diagrama 2) é o fechamento
incompleto da coluna vertebral, causando paralisia
ou deformações nas partes do corpo. O fechamento
pode ser realizado cirurgicamente após o
nascimento, mas isso não recupera as partes do
corpo afectadas.
• A hidrocefalia (Diagrama 3) é um problema em que
o líquido no cérebro não drena normalmente para a
espinal medula. A pressão no cérebro e no crânio faz
com que a cabeça inche (virar o cartão para ver a
imagem). Sem cirurgia, a criança pode desenvolver
paralisia cerebral (ver Cartão 5) ou ficar cega (ver
Cartão 3).

Malformações
congénitas

Antes da cirurgia

Cartão 2
Malformações
congénitas

• A trissomia 21 é a forma mais comum de
deficiência mental à nascença - consulte o
Diagrama 4, que apresenta as características
físicas típicas.
• Cuidar de uma criança com trissomia 21 exige
muito dos pais. Eles necessitam de apoio contínuo
para lidar com a pressão.
• Uma criança com trissomia 21 deve ser
estimulada com actividades e exercícios ao longo
do seu desenvolvimento, que pode ser mais lento
do que o normal. Nota: esta recomendação aplicase a todas as formas de deficiência intelectual.

Diagrama 4: Características da trissomia 21
rosto achatado
típico
nariz pequeno,
achatado entre
os olhos be

as orelhas podem
estar para baixo

os olhos podem
estar inclinados
para cima ou
cruzados

boca geralmente
pequena, aberta,
com a língua
para fora

Diagrama 3: Hidrocefalia
A hidrocefalia
caracteriza-se por
uma cabeça grande.
Sem cirurgia,
a criança pode desenvolver
paralisia cerebral
ou cegueira.

Centros de encaminhamento:

Informações médicas

6 metros

Turvação do lado
interior do
cristalino

Tracoma:
Pálpebras
inchadas, devido a
condições pouco
higiénicas

• A catarata é a turvação do lado interior do
cristalino. Ocorre frequentemente em pessoas
idosas.
• O tracoma (Diagrama 1), conhecido por pálpebras
inchadas, pode ser evitado mantendo os olhos limpos
e as moscas afastadas.
• Se suspeitar de problemas de visão, faça um
simples teste de acuidade visual (Diagrama 2). Peça à
pessoa que cubra um olho e que leia textos de
tamanhos diferentes (formas E), a uma distância de
seis metros. Encaminhe as pessoas com suspeita de
problemas de visão para um especialista.

Cartão 3

Diagrama 2: Teste de acuidade visual de Snellen

Catarata:

Olhos secos com
manchas de
pequenas bolhas
acinzentadas

Cegueira

• A cegueira parcial ou total pode ter várias
causas.
• A cegueira infantil é frequentemente causada
por má nutrição ou infecções, pelo que pode ser
evitada.
• A xeroftalmia (Diagrama 1), por exemplo, é a
secura das partes exteriores do olho, com
manchas de pequenas bolhas acinzentadas
(manchas de Bitot), que pode ser evitada pela
ingestão de alimentos com vitamina A (presente
na maioria dos frutos e legumes).

Diagrama 1:
Xeroftalmia:

Cartão 3

Cegueira

• As crianças cegas devem ter as mesmas
oportunidades, relativamente às outras crianças,
para aprender e ir à escola.
• A criança pode aprender a ler e a escrever em
Braille (Diagrama 3). No entanto, existem muitas
outras maneiras de aprender, p. ex., usando
gravadores de voz ou software de leitura em ecrã
de computador.
• A pessoa deve ser apoiada, no sentido de se
adaptar às tarefas diárias (p. ex., ensinada a andar
com uma bengala branca no trânsito) e de
encontrar trabalho para obtenção de rendimento.

Diagrama 3: Leitura em Braille

Diagrama 4: Apoie a locomoção independente

Centros de encaminhamento:

Uma bengala branca pode
ser muito eficaz no
trânsito. Nas zonas rurais,
pode ser útil marcar um
caminho, criando, por
exemplo, um corrimão de
bambu ou cavando um
sulco ao longo do caminho.
Bengala branca

Corrimão

Informações médicas

Não mova o braço afectado para trás e
mantenha-o próximo do corpo ao vestir,
alimentar e transportar o bebé.

• A lesão do plexo braquial ocorre
normalmente durante o nascimento.
• Isso acontece durante o trabalho de parto
prolongado, ou se a criança está na posição
pélvica.
• O bebé fica, por vezes, preso durante o
parto e as mãos são puxadas, o que pode
resultar em distensão ou ruptura do plexo
braquial.
• O bebé tem um braço e uma mão torcidos
para trás e não os move tanto quanto o outro
braço e a outra mão (ver Diagrama 1)

Cartão 4

Diagrama 2: O braço afectado é débil; assim,
deverá manuseá-lo com cuidado

O bebé tem
uma mão
torcida para
trás e não
move o braço

Lesão do plexo
braquial

• A lesão do plexo braquial (LPB) é um dano nos
nervos que transmitem sinais da coluna vertebral
para as extremidades superiores.
• Isso resulta em fraqueza ou paralisia dos
músculos do ombro, do braço, do antebraço e da
mão.
• Algumas dessas lesões recuperam em algumas
semanas, mas outras resultam em paralisia
permanente.
• A LPB era conhecida anteriormente como
paralisia de Erb.

Diagrama 1: Bebé recém-nascido com lesão
do plexo braquial

Cartão 4

Lesão do plexo
braquial

Intervenção:
• Com o bebé recém-nascido, inicie prudentemente os
exercícios de amplitude de movimento, 2 vezes por
dia.
• Os exercícios incluem o ombro, o braço, o antebraço
e a mão da criança.
• Se já se tiverem formado contracturas, faça
exercícios com mais frequência, durante mais tempo.
• Se a criança desenvolver contracturas severas,
podem ser utilizadas talas para alongar os músculos.
• Em idades posteriores, promova a utilização das
duas mãos (ver Diagrama 4)

Diagrama 4: Inclua exercícios com as duas
mãos em actividades lúdicas e no trabalho

Diagrama 3: Exercícios para a criança
Estenda o braço da
criança e vire a mão
para cima
Levante o braço
acima da cabeça
da criança
Peça-lhe que
levante o
braço o mais
alto que puder,
com a palma
da mão virada
para cima.

Em seguida, levanteo com a outra mão o
mais alto que puder,
com a palma virada
para cima.

Centros de encaminhamento:
Imediatamente após o nascimento:
para hospitais, centros de fisioterapia e
centros de saúde próximos
Tratamento precoce:
para hospitais, centros de fisioterapia e
colaboradores de RBC
Tratamento tardio:
para hospitais, centros de fisioterapia e
colaboradores de RBC

Diagrama 1: A maioria das queimaduras pode ser evitada

Informações médicas

As queimaduras
ligeiras podem ser
tratadas com muita
água fria

As queimaduras de
terceiro grau ou as
queimaduras
infectadas devem ser
tratadas num posto
de saúde, o mais
rapidamente possível

Mantenha as crianças afastadas de
fogueiras e fogões. Afaste as asas das
panelas no fogão, para que as crianças não
as possam alcançar.

• As pessoas com queimaduras de terceiro
grau ou queimaduras infectadas devem ser
imediatamente levadas para o posto de
saúde mais próximo. Um pano limpo com
água limpa pode ser colocado sobre
queimaduras de terceiro grau, para as
proteger contra infecções a curto prazo.
• Nunca aplique gordura, ervas, café ou
manteiga, ou utilize tratamentos de medicina
tradicional em queimaduras.

Queimaduras

Diagrama 2: Tratamento das queimaduras

Cartão 5

• As queimaduras de primeiro grau são queimaduras
ligeiras que não formam bolhas. Estas queimaduras
só necessitam de arrefecimento imediato com água
fresca.
• As queimaduras de segundo grau causam bolhas.
Trate imediatamente essas bolhas com muita água
fria e mantenha-as intactas.
• As queimaduras de terceiro grau são queimaduras
profundas que danificaram a pele e criaram feridas
abertas, ou queimaduras numa grande área do
corpo.
• As queimaduras infectadas são queimaduras
acompanhadas de pus, mau cheiro ou febre.

Cartão 5

Queimaduras

• Trate as queimaduras ligeiras entre os dedos, na
axila ou noutras articulações, colocando compressas
de gaze com vaselina ou loção corporal não aromática
entre as superfícies queimadas, para impedir que elas
toquem ou colem uma na outra (Diagrama 3).
• Os dedos, os braços e as pernas devem ser
endireitados completamente várias vezes ao dia,
enquanto as queimaduras estão em cicatrização. Isso
ajuda a evitar cicatrizes rígidas, que restringem o
movimento. Friccionar/massajar suavemente ao redor
da ferida ajuda a formar um bom tecido elástico.

Diagrama 3: Impedir que áreas queimadas toquem

Diagrama 4: Dica de tratamento de
queimaduras ligeiras

Centros de encaminhamento:

Dica: cobrir uma
queimadura ligeira
com mel ajuda a prevenir
infecções e acelera a
cicatrização. Retire
cuidadosamente o mel
aplicado com água limpa e
aplique novamente, pelo
menos duas vezes por dia.

uma na outra

As compressas de gaze
entre os dedos
evitam que estes
se colem um
ao outro

Informações médicas

A cadeira não
estabiliza a
posição do
corpo

Frouxo

Um bebé com paralisia cerebral pode ser frequentemente
reconhecido pelo seu corpo frouxo, desenvolvimento lento
e problemas de alimentação.

• A espasticidade é uma característica comum da
paralisia cerebral. A espasticidade é a rigidez e o
estiramento frequentes das partes do corpo. É o
resultado de equilíbrio corporal insuficiente e
uma reacção involuntária para tentar impedir a
queda.
• A espasticidade pode impedir que uma criança
explore o mundo e, consequentemente, que se
desenvolva. Assim, as crianças devem ser
estimuladas com actividades que desenvolvam
os sentidos (p. ex., serem expostas a diferentes
texturas, sons, cheiros e imagens).

Paralisia cerebral

Diagrama 2: Posição sentada incorrecta

Normal

Cartão 6

• A paralisia cerebral afecta todas as fases de
desenvolvimento de uma criança, tanto ao nível
físico como mental.
• A paralisia cerebral é causada por lesões
cerebrais que ocorrem antes, durante ou logo
após o nascimento.
• As lesões cerebrais não podem ser reparadas,
mas as actividades lúdicas e a estimulação activa
por parte dos pais e prestadores de cuidados
podem melhorar progressivamente a capacidade
diária de funcionar da criança.

Diagrama 1: Características da paralisia
cerebral

Cartão 6

Paralisia cerebral

• A rigidez e o estiramento constantes também
dificultam a alimentação e a deglutição das
crianças. As crianças podem sofrer de
subnutrição, prejudicando o seu
desenvolvimento ou a saúde em geral.
• Nunca alimente uma criança com espasticidade
na posição deitada. Verifique se a criança está na
posição vertical e se a coluna e o pescoço estão
impedidos de estirar. Poderá utilizar o antebraço
para dobrar delicadamente a cabeça, para
alcançar a posição correcta (Diagrama 3).
• Também é importante garantir posições do
corpo estáveis e seguras (Diagrama 4).

Diagrama 3: Nunca alimente a criança quando esta

Diagrama 4: Posição sentada correcta e estável

Centros de encaminhamento:

Uma cadeira de
canto pode
permitir alimentar,
brincar, aprender
e comunicar

está deitada

Utilize o antebraço para
dobrar delicadamente a
cabeça, para alcançar a
posição correcta.

Informações médicas

Diagrama 1: Características do pé equinovaro

Cartão 7

• A razão pela qual as crianças nascem com
um ou os dois pés tortos é desconhecida.
• 3 em cada 5 pés equinovaros podem ser
endireitados sem cirurgia, em 6 a 8 semanas.
Se o pé puder ser endireitado facilmente
para a posição normal, não existirá
provavelmente deformidade óssea e o pé
recuperará apenas com exercícios.

Diagrama 2: Correcção da posição do pé com
gesso

Método Ponseti: manipulações
suaves e aparelho de gesso
“Gesso de Paris” / aparelho de gesso com o
método Ponseti

Pé equinovaro

• Se possível, a correcção do pé equinovaro deve
começar cerca de 2 dias após o nascimento, embora
possa ser realizada antes de a criança atingir os 4
anos de idade.
• A correcção ocorre durante várias semanas. A
posição do pé é corrigida através do método
Ponseti (uma técnica de manipulação dos
ligamentos do pé), sendo a posição mantida com
um aparelho de gesso (ver Diagrama 2). Por vezes, a
cirurgia é necessária para a correcção final.
• Após o processo de correcção, é utilizado um
aparelho de abdução do pé (AAP) (Diagrama 3),
para manter a posição do pé e evitar a reincidência.

Pé equinovaro

Pé normal

Cartão 7

Pé equinovaro

• Os pais deverão ser apoiados para seguir os
conselhos do especialista de referência, pois é
essencial que a criança use o AAP conforme
indicado. Não usar o aparelho conforme indicado
pode levar a reincidência ou ao "pé torto
recorrente".
• As pessoas mais velhas também sofrem de pé
equinovaro. O tratamento para as pessoas mais
velhas é paliativo - ou seja, não cura o pé
equinovaro, mas ajuda os pacientes a conviver
com a doença. O tratamento paliativo inclui o
uso de sapatos especiais ou de um aparelho.

Diagrama 3: Aparelho de abdução do pé
(AAP)

Diagrama 4: Pé equinovaro em pessoas mais
velhas

Centros de encaminhamento:

Os sapatos
especiais ou os
aparelhos podem
ajudar as crianças
mais velhas e os
adultos com pé
equinovaro a viver
com a doença.

É muito importante que a criança use o AAP
conforme indicado. O não cumprimento
pode levar à reincidência do pé equinovaro.

“É MUITO IMPORTANTE que a criança use o
AAP conforme indicado. O não cumprimento
levará à reincidência do pé equinovaro.”

Informações médicas

Se uma pessoa
tiver audição
parcial, um
aparelho auditivo
pode ajudar.

A criança costuma ouvir
a música muito alto?

• Um teste de audição simples consiste em fazer
ruído atrás das costas de uma pessoa
(esquerda/direita), para ver se ela responde.
Outro consiste em falar alto à distância e pedir
ao paciente que repita as palavras, para ver se
elas foram ouvidas.
• Em caso de dúvida, encaminhe o paciente para
mais testes especializados.
• A detecção precoce de problemas de audição é
essencial para possíveis tratamentos e
aprendizagem de formas de comunicação - oral
ou adaptável.

Surdez

Diagrama 2: Aparelho auditivo

Cartão 8

• A deficiência de audição apresenta várias
causas possíveis, por exemplo, uma infecção no
ouvido médio que pode ser facilmente
tratada/prevenida. Muitas crianças com
problemas de audição não detectados são
consideradas erradamente como tendo
dificuldades de aprendizagem. Assim, as
crianças com problemas de aprendizagem
devem ser submetidas a um exame de audição.
• Alguns sinais de surdez parcial ou total são: se a
criança responde a ruídos ou se coloca a mão
em concha no ouvido para ouvir.

Diagrama 1: Alguns sinais principais de
surdez
Colocação da mão
em concha na orelha

Cartão 8

Surdez

• A comunicação oral pode ser complementada
com gestos, diagramas, leitura, escrita e leitura
labial. Isso é chamado de "comunicação total".
• A linguagem gestual e a dactilologia são formas
de utilizar as mãos para comunicar palavras e
letras. Se uma criança deve frequentar uma
escola especializada para aprender a linguagem
gestual depende de muitos factores. Ajude a
criança, os pais e a escola a discutir os prós e os
contras de uma escola especializada, antes de
tomar uma decisão final.

Diagrama 3: Dactilologia
(utilização da mão para formar letras)

Diagrama 4: Linguagem gestual (utilização das
mãos para formar palavras)

Centros de encaminhamento:

Quem?

O quê?

Quando?

Onde?

Os colaboradores de RBC podem aprender estes símbolos,
que os ajudarão a comunicar com pessoas surdas

T
(falar)

A

L

K

Informações médicas

Se as convulsões
surgirem em combinação
com rigidez do pescoço,
erupções cutâneas (em
qualquer parte do corpo),
aversão à luz intensa e
confusão, esteja atento à
meningite e procure
atendimento médico
imediato.

• Se reconhecer 'sinais de alerta' de uma crise, como
medo repentino ou um grito, remova todos os
riscos potenciais de queda e deite a pessoa com
cuidado num local seguro (Diagrama 3).
• Recorde que as crises podem ser causadas por
febre alta, com origem noutro problema médico (p.
ex., infecções do ouvido/garganta e doenças que
provoquem diarreia com sangue).
• As crises ou os espasmos numa criança muito
doente também podem ser um sinal de meningite
ou tétano. Estas são doenças perigosas que
requerem atendimento médico imediato.

Epilepsia

Diagrama 2: Epilepsia versus meningite

As convulsões podem
começar com a perda
repentina de
consciência, precedida
normalmente por
experiências
sensoriais, conhecidas
como aura/sinais de
alerta.

Cartão 9

• A epilepsia caracteriza-se por crises crónicas,
também chamadas de ataques ou convulsões.
As crises são períodos repentinos de
inconsciência ou mudanças no estado mental,
geralmente acompanhados de movimentos
espasmódicos.
• As crises muito frequentes podem danificar o
cérebro e causar deficiências intelectuais.
• Pode ser necessária medicação para debelar as
crises e ajudar a tratar um paciente.

Diagrama 1: Perda de consciência

Cartão 9

Epilepsia

• Enquanto uma pessoa estiver a ter uma crise,
não lhe coloque nada na boca ou tente controlar
à força os seus movimentos.
• Entre os espasmos, pode virar suavemente a
cabeça da pessoa para o lado, para que as
secreções escorram da boca.
• Assim que a crise tiver terminado, deixe a
pessoa dormir se ela estiver cansada/confusa.
Quando a pessoa estiver consciente/acordada,
pode dar-lhe um paracetamol para a dor de
cabeça, se necessário.

Diagrama 4: Um capacete pode proteger a
cabeça durante as convulsões
Sempre que a cabeça
seja regularmente alvo de
lesões, pode ser necessário
um capacete. O capacete
pode ser comprado ou
feito localmente com
tiras de tecido com
enchimento.

Diagrama 3: Assistência a uma pessoa que
1. Remova
os uma
perigoscrise
e deite a pessoa num local seguro
esteja
a ter

2. Incline suavemente a
cabeça para o lado, entre os
espasmos, para permitir que
as secreções escorram da
boca

3. NUNCA tente
controlar à força uma
pessoa que esteja a ter
uma crise

Centros de encaminhamento:

Informações médicas

Diagrama 1: ilustração de anca normal, subluxação e

Posição normal no útero

Posição pélvica no
útero

Os bebés em posição pélvica são mais propensos ao
desenvolvimento de instabilidades na anca

Anca normal

Subluxação da anca

Deslocação da anca
Displasia
coxofemoral
A cabeça
na parte superior do fémur não é

estável no acetábulo (anca esquerda).

• As mulheres grávidas segregam hormonas
na corrente sanguínea. Essas hormonas
também podem relaxar os ligamentos do
bebé. Isso pode afrouxar a articulação da
anca no acetábulo.
• A DDA é mais comum em raparigas,
primogénitos, bebés que nascem na
posição pélvica (ou seja, primeiro os pés) e
em famílias em que um dos pais sofreu de
deslocação da articulação da anca.

Displasia coxofemoral

Diagrama 2: Posição do bebé no útero

deslocação da articulação da anca

Cartão 10

• A displasia coxofemoral, ou displasia de
desenvolvimento da anca (DDA), consiste no
desenvolvimento anormal da articulação da anca (ver
Diagrama 1).
• A DDA pode ser num ou em ambos os lados. Por
vezes, a(s) anca(s) desloca(m)-se após o nascimento e
isso pode não ser visível até ao momento em que a
criança começa a andar.
• Não se conhece(m) exactamente a(s) causa(s). Sabese que a displasia coxofemoral se desenvolve na altura
do nascimento, após o nascimento ou mesmo durante
a infância.

Cartão 10
Displasia coxofemoral

Rastreio
Os bebés correm maior risco de displasia da
anca nas seguintes situações:
• Em caso de gémeos ou partos múltiplos, ou
se o bebé estava em posição pélvica
(Diagrama 2) ao nascer.
• Se houver um histórico familiar de displasia
coxofemoral.
• Se houver sinais de um possível problema
na anca, como claudicação da criança em
idade de andar (Diagrama 3).
O diagnóstico ocorre normalmente com um
exame físico, em combinação com imagens,
como ecografia ou raios X.

Diagrama 3: Bebé com lordose. Observe a
curva acentuada na região lombar.

Diagrama 4: Arnês de Pavlik

Tratamento:

O arnês de Pavlik foi concebido sobretudo para posicionar
suavemente a anca do bebé, para que esta fique alinhada
na articulação, bem como para manter a articulação da
anca segura. Este arnês é utilizado desde o nascimento até
aos seis meses de idade.

• Os bebés com DDA podem ser tratados com
sucesso com uma tala especial (Diagrama 4).
• Por vezes, quando a tala não funciona ou a DDA é
diagnosticada com atraso, a criança pode
necessitar de cirurgia, conhecida como “redução
aberta”.
• Se a DDA não for tratada, a criança pode
desenvolver um modo de andar diferente
(indolor): ela pode andar na ponta dos pés ou
desenvolver um modo de andar “gingado”.
• Mais tarde, a articulação da anca não tratada
pode desenvolver artrose, o que pode ser
doloroso.

Alça do ombro e peito
Tira de abdução
Tira da perna

Os sinais que podem ser
visíveis aos pais são:
• assimetria
• estalido na anca
• amplitude de movimento
limitada
• dores
• excessiva curvatura da
espinha

Informações médicas

Diagrama 1: Sinais e sintomas

• Diagrama 1: A dor nas articulações começa
normalmente nos joelhos, nos tornozelos e nos
pulsos. Posteriormente, afecta o pescoço, os
dedos das mãos, os dedos dos pés, os cotovelos e
os ombros. Mais tarde, as ancas e as costas
podem ser afectadas. Mais de 5 articulações são
afectadas.
• Diagrama 2: As articulações são especialmente
dolorosas e rígidas de manhã (rigidez matinal),
apresentando intumescência.
Os joelhos aumentam e podem virar para dentro.

Artrite idiopática
juvenil

Diagrama 2: Contractura e dor nas articulações

Cartão 11

• A artrite idiopática juvenil (AIJ) (dor nas
articulações) começa normalmente entre os 5 e
os 10 anos de idade. De um modo geral, piora
durante vários anos. Existem alturas em que a
dor e outros sinais melhoram e alturas em que
pioram.
• A AIJ afecta as crianças de maneiras diferentes.
Pode ser uma doença leve ou muito
incapacitante.
• A maioria das crianças com AIJ tornam-se adultos
capazes de andar, trabalhar e ter uma vida plena
e feliz.

Cartão 11
Artrite idiopática
juvenil

Lidar com a AIJ
• Os medicamentos são essenciais para
reduzir a infecção.
• Na fase aguda, é importante o
posicionamento para evitar contracturas
(Diagrama 3), bem como o alongamento
cuidadoso dos músculos e o alinhamento
das articulações (Diagrama 4).
• A fisioterapia é útil para dar instruções aos
pais na fase aguda, durante a formação
sobre actividade gradual.

Diagrama 4: tratamento de fisioterapia

O fisioterapeuta alonga os músculos, para
endireitar as articulações na fase aguda.

ON

Centros de encaminhamento:

Diagrama 3: posicionamento
Sem almofada ou
almofada muito
baixa, especialmente
se o pescoço tiver
sido afectado
Nestas
posições, é
menos
provável que se
desenvolvam
contracturas
Almofada entre as pernas

• Hospital, posto de saúde
• Departamento de fisioterapia
• Colaboradores no terreno de RBC e de
Saúde, Educação e Bem-Estar

Informações médicas

Use uma pena,
algodão (e um
lápis) para testar
a sensibilidade em
manchas pálidas
na pele

Úlceras nos
pés

Dedos cerrados
e deformações

• São normalmente necessários de 2 a 5 anos (no
máximo 10 anos) para que as manchas na pele sejam
visíveis nas pessoas infectadas.
• O tratamento com terapia multidrogas (MDT) a longo
prazo pode impedir que a doença progrida, se esta tiver
sido detectada numa fase inicial.
• Em áreas onde a lepra seja comum, examine
regularmente todas as crianças e adultos e ensine a
comunidade a procurar sinais visíveis da doença.
• As manchas na pele ligeiramente pálidas devem ser
verificadas quanto à sensibilidade (Diagrama 2). Se a
sensibilidade for reduzida, a pessoa deve ser
encaminhada para uma clínica de saúde.

Lepra

Diagrama 2: Técnicas de teste em caso de
suspeita de lepra

Cartão 12

• A lepra é uma doença infecciosa que afecta os nervos
da pele, do rosto, das mãos e dos pés.
• Se não for tratada, a lepra pode ser contagiosa,
principalmente para as pessoas com resistência
reduzida.
• As crianças que vivem com um dos pais infectados
com lepra devem ser imunizadas.
• A transmissão da lepra ocorre através de “gotículas” fluidos corporais no ar. Para evitar a propagação da
infecção, lembre os pacientes infectados de tapar a
boca ao tossir ou espirrar e de deitar os lenços nos
caixotes do lixo. Uma casa bem ventilada, com muito
espaço e luz, ajuda a prevenir infecções.

Diagrama 1: Características
da lepra avançada

Cartão 12

Lepra

• As feridas e as úlceras podem infectar, danificando
permanentemente a pele, as mãos e os pés. Assim, as
feridas requerem descanso, higiene e, se abertas,
curativos limpos e frequentes.
• Em caso de feridas na planta do pé, deve ser evitado que
o pé suporte peso. Mergulhe o pé diariamente durante
30 minutos em água limpa, seque, aplique creme (p. ex.,
vaselina ou loção corporal) e proteja com um curativo
seguro.
• As feridas nas mãos também devem ser protegidas (p.
ex., usando luvas de algodão).
• Os centros de encaminhamento podem fornecer
ferramentas/dispositivos auxiliares especializados, para
prestação de assistência na vida diária.

Diagrama 3: Evite a infecção de feridas

Diagrama 4: Dispositivos
auxiliares/equipamentos

Centros de encaminhamento:

Acessório adaptável,
montado na mão

Sapato de sola
macia para
proteger a planta
do pé (evitar que
os pés suportem
peso)

Faça o curativo
da ferida

Mergulhe o pé em
água limpa durante
30 minutos

Informações médicas

A agressão e o
trauma podem levar
a problemas de
saúde mental a
curto e a longo
prazo. Além disso, é
muito provável que
as vítimas se tornem
agressores mais
tarde na vida.

• As pessoas que sofrem de problemas
psicológicos procuram amiúde refúgio no
álcool e nas drogas. Isso pode agravar os
problemas existentes ou causar novos
problemas.
• Os medicamentos podem ajudar a tratar
problemas psicológicos e o aconselhamento
pode contribuir para promover mudanças de
comportamento ou no estilo de vida.

Saúde mental

Diagrama 2: Agressão física

O consumo de
substâncias
pode ser a
causa ou o
resultado de
problemas de
saúde mental

Cartão 13

• Os problemas de saúde mental (psicológicos)
constituem, para muitas pessoas, um grande
obstáculo à participação social.
• Os problemas psicológicos podem ser
determinados geneticamente, ou resultar de
experiências traumáticas, como abuso sexual,
violência ou guerra.
• Estes problemas são normalmente tratados
com uma combinação de intervenções médicas
e intervenções sociais/comportamentais.

Diagrama 1: Drogas e álcool

Cartão 13

Saúde mental

• A sociedade e os prestadores de serviços de
saúde negligenciam frequentemente as pessoas
com problemas psicológicos. Assim, é importante
que se dê grande atenção à educação social e à
sensibilização sobre questões de saúde mental.
• A educação da comunidade deve concentrar-se
na prevenção de problemas psicológicos, bem
como na inclusão e na participação das pessoas
com estes problemas na sociedade.
• A participação em eventos da comunidade, no
emprego e no desporto pode contribuir para o
tratamento dos problemas psicológicos.

Diagrama 3: A depressão é uma forma
comum de doença mental

Diagrama 4: Desporto

Centros de encaminhamento:

O desporto
promove a
participação e
a inclusão na
sociedade. O
desporto e o
exercício físico
regular estão
relacionados
com o
funcionamento
saudável

Informações médicas

Ombros e braço para
trás, ao caminhar

Costas curvadas

Hiperextensão do
joelho e do
tornozelo

Barriga para
fora
Andar na
ponta dos
pés

• Aos 10 anos, a maioria das crianças com distrofia
muscular não consegue andar. Um dos primeiros
sinais desta doença nas crianças é o "sinal de
Gowers" (Diagrama 2) - uma forma de se levantar,
colocando as mãos nas coxas para apoio.
• Os músculos ficam progressivamente mais fracos
ao longo dos anos, afectando todas as áreas do
corpo.
• É aconselhável ser honesto com a criança e os pais
sobre a doença. Os pais e os filhos com distrofia
muscular necessitam de apoio contínuo, para
encontrar soluções para os desafios da vida diária.

Distrofia muscular

uma pessoa se levantar com distrofia muscular

de DM

Cartão 14

• A distrofia muscular é uma doença, com a
qual os músculos perdem progressivamente
a força.
• Afecta principalmente os rapazes, sendo
que os primeiros sintomas ocorrem entre os
3 e os 5 anos de idade.
• A distrofia muscular não responde à
medicação.
• Normalmente, o paciente morre antes dos
20 anos, de insuficiência cardíaca ou
pneumonia.
• Os primeiros sinais são o caminhar
descoordenado, as quedas e, por vezes, o
andar na ponta dos pés.
Diagrama 2: Sinal de Gowers - maneira típica de

Diagrama 1: Sinais

Cartão 14

Distrofia muscular

• À medida que os músculos posturais ficam mais
fracos, é importante garantir que o paciente recebe
o apoio devido. Uma cadeira de rodas com um
encosto ligeiramente inclinado para trás pode
permitir que uma pessoa permaneça socialmente
activa. As almofadas/apoios podem contribuir para
evitar a curvatura lateral da coluna
• As pessoas com distrofia muscular devem evitar
actividades musculares pesadas, pois estas podem
agravar os problemas físicos.
• Tente manter a estimulação mental, através de
tarefas e actividades diárias.

Diagrama 3: Design da cadeira

Diagrama 4: Promover e fornecer actividades

Centros de encaminhamento:

Ajude a criança a
adaptar-se às suas
limitações crescentes
e a permanecer
activa, estimulada
e feliz, tanto quanto
possível.

Encosto para a
cabeça

Apoio do tronco,
para evitar a
curvatura lateral
da coluna

Informações médicas

Causas
A causa exacta do autismo e da PHDA é ainda um
mistério. As possíveis causas destas perturbações
do neurodesenvolvimento vão desde a privação,
às doenças genéticasemetabólicas, às
perturbações imunitárias, às doenças infecciosas,
aos factores nutricionais, ao trauma físico e aos
factores tóxicos e ambientais.
Tanto a PHDA como o autismo estão presentes
desde o nascimento, embora sejam normalmente
reconhecidos apenas após vários anos.

Perturbações do
desenvolvimento neurológico

Diagrama 2: as crianças com perturbações do
desenvolvimento neurológico têm
frequentemente dificuldade em interagir com
outras pessoas

Cartão 15

• As perturbações do desenvolvimento neurológico,
como as perturbações do espectro do autismo
(PEA) e a perturbação de hiperactividade e défice
de atenção (PHDA), são perturbações mentais que
afectam o desenvolvimento do cérebro ou do
sistema nervoso central.
• Estas perturbações afectam as emoções, a
capacidade de aprendizagem, o autocontrolo e a
memória e desenvolvem-se à medida que o
indivíduo cresce.
• A capacidade intelectual pode ser elevada ou
baixa.

Diagrama 1: As crianças com autismo
costumam repetir movimentos, como bater
palmas e movimentos circulares

Perturbações do
desenvolvimento neurológico

Cartão 15

Podem ser observados três tipos de PHDA:
1. Tipo desatento: a criança não é capaz de se
concentrar, ou de se concentrar numa tarefa
ou actividade. Este tipo é difícil de detectar.
2. Tipo hiperactivo-impulsivo: a criança é
muito activa, agindo normalmente sem
pensar, e passa frequentemente de uma
actividade para outra.
3. Tipo combinado: a criança é desatenta,
impulsiva e também hiperactiva.

Ajudar uma criança com autismo
•
•
•
•
•
•

Envolva os pais e forneça explicações sobre o
autismo
Fomente os interesses da criança
Reforce o comportamento positivo
Ensine o modo de realizar tarefas como uma
série de etapas simples
Capte activamente a atenção da criança com
actividades altamente estruturadas
Ofereça um plano previsível

Diagrama 2: A PHDA apresenta três
características principais:

Desatenção, impulsividade e hiperactividade

Ajudar uma criança com PHDA
•
•

•
•

Um dispositivo auxiliar para agarrar,
colocado num braço ou numa mão
amputada, pode ajudar nas actividades
diárias.

Envolva os pais e forneça explicações
sobre a PHDA
Tenha uma atitude positiva, calma e
concentrada ao comunicar com a
criança, ajudando-a também a manter a
calma e a concentração
Recompense a criança com privilégios,
elogios ou actividades
Estabeleça horários específicos para
acordar, comer, brincar, fazer os
trabalhos de casa e ir dormir

Informações médicas

Mova os membros,
tendo em conta
toda a amplitude
de movimento
(desde o
totalmente
dobrado ao
totalmente
distendido)

Apoie a cabeça com uma almofada

• Não existem medicamentos para tratar a
poliomielite, durante a doença original. O
tratamento consiste em repouso e fornecimento de
alimentos nutritivos.
• Evite contracturas (encurtamento permanente do
tecido muscular ou articular), endireitando o
tronco, os braços e as pernas, enquanto a pessoa
está em repouso (Diagrama 2).
• Após a doença original, é importante continuar os
exercícios de amplitude de movimento, tanto os
activos (realizados pela própria pessoa) como os
passivos (apoiados pelo prestador de cuidados).

Paralisia póspoliomielite

Diagrama 2: Os exercícios de amplitude de
movimento (durante e após a doença) ajudam
a prevenir contracturas.

A poliomielite
afecta membros
opostos, causando
contracturas
(encurtamento
permanente do
músculo ou da
articulação)

Cartão 16

• A poliomielite é uma infecção viral que pode
danificar os nervos que controlam o movimento
nos braços, no tronco e/ou nas pernas.
• Os danos ao nível do sistema nervoso
provocados pela poliomielite podem resultar
em paralisia, embora a pessoa possa recuperar
total ou parcialmente da paralisia em 7 meses.
• A poliomielite não afecta as emoções ou a
capacidade mental.

Diagrama 1: Sinais da poliomielite

Cartão 16

Paralisia póspoliomielite

• Embora a amplitude de movimento possa ser obtida
na cama, é possível fazer outros exercícios em
posições sentadas com apoio, ou mesmo dentro de
água.
• A pessoa poderá necessitar de uma cadeira de rodas
para superar um período de imobilidade.
• A acção de caminhar pode ser praticada
progressivamente, com o apoio de barras paralelas,
andarilhos, muletas ou bengalas.
• Pode ser necessário um amparo/aparelho ortopédico
para evitar a hiperextensão - alongamento excessivo
do joelho que causa danos à articulação (Diagrama 3).

Diagrama 3: Incorrecta - caminhar sem amparo

Diagrama 4: Correcto - prática de caminhar

Centros de encaminhamento:

Barras
paralelas,
feitas de
materiais
disponíveis
localmente,
como
bambu

Aparelho para apoio das articulações

Hiperextensão

Informações médicas

Mude de posição de 2
em 2 horas; à noite de 4
em 4 horas

T1 – T6
T6 – T12
L1-L5

• Se a ruptura da espinal medula for completa, a
perda de função é permanente.
• Em caso de ruptura parcial da espinal medula, pode
existir alguma sensibilidade e funções, pelo que o
paciente pode recuperar total ou parcialmente.
• As pessoas com lesão medular são sobretudo
susceptíveis a três riscos médicos:
1. Chagas na pele/de pressão (a evitar através
da mudança de posição deitada - Diagrama
2)
2. Infecções urinárias
3. Contracturas.

Lesão medular

Diagrama 2: Prevenção de chagas, quando
deitado

T1 e superior

Cartão 17

• A lesão medular é uma ruptura ou dano grave do
nervo que vem da cabeça e desce pela espinha
dorsal.
• Como resultado, a sensibilidade e o movimento
abaixo do nível da lesão perdem-se ou diminuem.
• O grau de afectação do corpo depende do nível da
lesão ao longo da espinha dorsal: quanto maior for
a lesão, maior é a perda de função no corpo. No
Diagrama 1, as linhas horizontais representam a
área lesionada da coluna; as partes a vermelho
representam a perda de função.

Diagrama 1: Níveis da lesão medular

Cartão 17

Lesão medular

• As infecções urinárias podem ser evitadas, bebendo
muita água e esvaziando a bexiga regularmente, com
um cateter, se necessário (Diagrama 3).
• As contracturas podem ser evitadas, através da
realização de exercícios de amplitude de movimento
(ver Cartão 12).
• Ensine o paciente a levantar-se, para permitir a
independência de movimentos (Diagrama 4).
• Como os efeitos médicos e funcionais da lesão
medular são complicados, encaminhe sempre o
paciente para instituições especializadas, para ajudar
a gerir as suas necessidades médicas, funcionais e
sociais.

Diagrama 4: Técnica de transferência
Ao ensinar uma
pessoa a levantarse, esta será capaz
de mudar de
posição. O
movimento regular
também ajuda a
evitar as chagas.

Diagrama 3: Prevenção de infecções urinárias
Esvaziar a
bexiga
regularmente

Beber água regularmente

Centros de encaminhamento:

Informações médicas

Características típicas do
movimento espástico:
braço, punho e dedos
dobrados

Perna esticada
Optimize a estabilidade
com um auxiliar de
locomoção

Área
afectada
por
paresia/
paralisia

• A maior parte da recuperação ocorre nos primeiros
3 meses após um acidente vascular cerebral.
• Normalmente, o equilíbrio debilitado causa
espasticidade (Cartão 5). Isso pode ser minimizado,
garantindo que a pessoa se encontra numa posição
estável (p. ex., na cama, numa cadeira ou em pé
com um dispositivo auxiliar).
• Certifique-se de que a pessoa em recuperação
beneficia de um equilíbrio adequado entre repouso
e actividade. Pode ser estabelecido um plano diário
para aumentar lentamente os níveis de capacidade.
• Participar em actividades de interacção social é
normalmente a parte mais importante da
recuperação.

AVC

Diagrama 2: Pós-AVC

Local do
coágulo de
sangue/
ruptura do
vaso
sanguíneo

Cartão 18

• O acidente vascular cerebral é causado por um
coágulo de sangue, ou pela ruptura de um vaso
sanguíneo no cérebro.
• O AVC pode resultar em paresia
(fraqueza/espasticidade dos músculos), ou paralisia
completa de um lado (o lado oposto) do corpo.
• Como o cérebro é afectado, as funções mentais
também podem sofrer perturbações (p. ex.,
raciocínio, distinção de sentidos, comportamento).
• Como acontece com muitas doenças, o AVC afecta
não só a pessoa, como também a sua família e/ou
os prestadores de cuidados. É importante que todas
as partes recebam apoio.

Diagrama 1: Como um AVC afecta o corpo

Cartão 18

AVC

Ajude as pessoas e as suas famílias a encontrar a
melhor forma de superar os problemas da vida do
quotidiano:
• Promova a independência, incentivando a
utilização dos membros não afectados (p. ex.,
com auxiliares de locomoção ou uma cadeira de
rodas que possa ser operada com um
braço/perna).
• Se uma pessoa tiver problemas de deglutição (p.
ex., tosse durante a alimentação), ajuste a
consistência dos alimentos sólidos e líquidos
para minimizar esses problemas.

Diagrama 4: Promover a independência de
movimentos
Um auxiliar de
locomoção ou uma
cadeira de rodas que
possa ser operada por
um dos lados do corpo
podem contribuir para a
independência de
movimentos.

Diagrama 3: Afasia
Esteja ciente
de problemas
de
comunicação
(afasia)

Se necessário, tente meios de comunicação alternativos (p.
ex., escrita, sinais ou pictogramas).

Centros de encaminhamento:

Informações médicas

Intervenção:
A cirurgia de emergência é frequentemente
necessária para minimizar as lesões cerebrais. Pode
ser ministrada medicação para limitar os danos
secundários ao cérebro.

Diagrama 3: Os pacientes com TCC, com pressão intracraniana
(PIC) elevada após o TCC, ficam deitados com elevação da
cabeça a 30° e almofadas, conforme mostrado acima.

Diagrama 2: Devem ser prestados primeiros socorros a uma
criança com ferimentos na cabeça e a criança deve ser levada a
uma clínica ou hospital próximos, para intervenção adicional.

Sinais e sintomas:
Dependendo da gravidade e da localização das
lesões cerebrais, pode ocorrer o seguinte:
• Perda de consciência
• Debilitação da função física, incluindo
espasticidade, paresia, ataxia, tonturas e
epilepsia pós-traumática
• Debilitação das capacidades cognitivas e
perceptivas, incluindo perturbação da
atenção, da memória e do raciocínio
• Problemas com a fala, a visão, a audição, o
olfato e o gosto

Traumatismo
craniocerebral

Diagrama 1: a lesão cerebral pode ocorrer no ponto de impacto
ou na direcção oposta, devido ao abalo. Pode ocorrer
hemorragia no interior do cérebro.

Cartão 19

Traumatismo craniocerebral (TCC):
agressão ao cérebro, causada por
uma força externa, que pode
alterar o nível de consciência e
resultar em paralisia. A gravidade
da lesão vai desde uma concussão
ligeira a uma lesão muito grave,
que provoca a morte.

As quedas e os acidentes rodoviários são as
duas causas mais comuns de TCC

Cartão 19

Traumatismo
craniocerebral

Se a pessoa tiver desenvolvido contracturas e não for
capaz de se mover activamente, é recomendável
manter uma articulação contraída, numa posição
esticada, durante longos períodos de tempo (15 a 30
segundos com
várias repetições).

Diagrama 4: É muito importante a prevenção do encurtamento

secundário de tecidos moles e de contracturas nas articulações, através
de mobilização passiva ou de exercícios de amplitude de movimento
em todas as articulações.

Diagrama 5: Especialmente em caso de crianças, estimule
o jogo, a fim de melhorar as capacidades cognitivas e
perceptivas e fortalecer os músculos fracos

Prevenção:

Centros de encaminhamento:

A educação dos pais é fundamental para a protecção
das crianças contra traumatismos craniocerebrais.
•

•
•

•

Use capacete e certifique-se de
que as crianças usam capacetes
que se ajustam de forma
adequada
Coloque o cinto de segurança
no automóvel
Verifique se as superfícies nos
parques infantis são feitas de
materiais para amortecer os
choques
Torne as áreas de residência
mais seguras para as crianças

• Clínica ou hospital próximos para primeiros
socorros, imediatamente após o acidente
• Hospital de referência para intervenção
médica e cirúrgica
• Centros de fisioterapia e terapia
ocupacional para reabilitação
• Colaboradores no terreno de
RBC/Reabilitação baseada na comunidade
• Dependendo da gravidade do TCC, a
criança pode necessitar de diferentes tipos
de ajuda adicional na escola.

Informações médicas

De um modo geral, esta doença começa
lentamente e afecta apenas uma articulação.

Sinais e sintomas da TB óssea
• Incidência nas articulações mais
importantes - coluna, anca, joelhos, pés,
cotovelos, pulsos e ombros - pela ordem de
frequência
• Diminuição do movimento nas articulações
• Intumescência das articulações, que ficam
quentes e sensíveis
• Atrofia muscular
• Espasmos musculares
• Dormência, formigueiro ou fraqueza abaixo
da infecção (se a coluna estiver abrangida)

Tuberculose

Diagrama 2: Sinais e sintomas de TB activa

Cartão 20

• A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa
crónica, causada pela Mycobacterium
Tuberculosis ou bacilo de Koch.
• A TB pode ser latente: a bactéria está
inactiva, não existem sintomas e não é
contagiosa; esta fase pode durar algumas
semanas ou anos.
• TB activa: a pessoa está doente e as
bactérias podem contagiar outras pessoas.
• 1/3 da população mundial está ou já esteve
infectada pelo bacilo da tuberculose.

Diagrama 1: Início da doença

Tuberculose
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Tratamento
• Os exames laboratoriais e radiológicos são
importantes no diagnóstico da TB.
• As articulações com tuberculose podem ser
tratadas com sucesso e a menor custo, se
diagnosticadas precocemente. Certifique-se de
que o paciente toma os medicamentos.
• O paciente necessita de suplementos
alimentares adequados.
• O exercício adequado restaura a densidade
óssea e mantém a função dos músculos.
• São necessários exercícios diários de amplitude
de movimento.

Diagrama 4: a higiene pessoal, a alimentação e o estilo de vida
saudáveis podem prevenir a TB

Diagrama 3: avaliação laboratorial

Sempre que possível, dirija-se a uma clínica ou
centro de saúde, para um exame médico.

Centros de encaminhamento:
• Imediatamente após evidência dos primeiros
sinais: para hospitais e centros de saúde
próximos, para diagnóstico e medicação
• Tratamento precoce: para hospitais para
medicação, bem como centros de fisioterapia
de acompanhamento e colaboradores de RBC
• Tratamento tardio: para hospitais, centros de
fisioterapia e colaboradores de RBC

Tecnologia de assistência

Benefícios da tecnologia de assistência

Uma criança com
deficiência a
brincar com a
família

Uma criança com
deficiência a
brincar com um
amigo

Perna
artificial e
tala para
perna

Posicionamento: Qualquer tipo de apoio que ajude
uma criança com deficiência física a permanecer
numa posição correcta, sem se cansar. Cadeira de
canto, assento de apoio, ver Cartão 24: Brincar

Tecnologia de
assistência

Exemplos de tecnologia de assistência
Mobilidade: Equipamento que permite que uma
criança com deficiência física se desloque de
forma independente e segura no seio da
comunidade.

A tecnologia de assistência é um meio poderoso
para aumentar a independência e melhorar a
participação. Ajuda a criança a tornar-se móvel, a
comunicar de forma mais eficaz e a participar nas
actividades de aprendizagem.

Cartão 21

Um meio de compensação é qualquer objecto
utilizado para manter ou melhorar a capacidade de
funcionar das pessoas com deficiência. Um serviço de
tecnologia de assistência (TA) inclui: avaliar as
necessidades das crianças relativamente à TA e
ensinar as crianças, os pais, o pessoal docente e
outros profissionais a utilizar os dispositivos.
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Tecnologia de
assistência

Dispositivos auxiliares na vida do quotidiano
Ferramentas especiais para as actividades do diaa-dia, como escovar os dentes, vestir-se ou comer.
Isso inclui utensílios, pratos e chávenas adaptados
e superfícies antiderrapantes, bem como assentos
de sanita e cabinas de duche com um design
especial.

Aparelhos visuais: Apoios para uma criança
invisual ou com deficiência visual.
Aparelhos auditivos: Apoios para uma criança
surda ou com deficiência de audição.

Comunicação aumentativa/alternativa:
Apoios para uma criança que não seja capaz de
falar, ou cuja fala não seja compreendida por
outras pessoas durante a comunicação. Isso
inclui quadros de imagens, dispositivos de
comunicação
com saída de voz,
software de
comunicação e
computadores.

Encaminhamento
Eis alguns profissionais que podem ajudar a
encontrar as tecnologias de assistência certas
para crianças com deficiência:
•
•
•
•
•
•

Fisioterapeutas
Ergoterapeutas
Terapeutas da fala
Ortopedistas e fabricantes de próteses
Colaboradores no terreno de RBC
Professores

Introdução

Diagrama 1: Para incentivar a criança a levantar a
cabeça mais alto, ou durante mais tempo, enquanto
esta está deitada de bruços, chame a sua atenção
com objectos de cores vivas que produzam sons
estranhos ou agradáveis. Se a criança não levantar a
cabeça, poderá ajudar pressionando firmemente os
músculos de cada lado da coluna vertebral e,
lentamente, deslizar a mão desde o pescoço até à
anca.
Diagrama 2: Se a criança tiver dificuldades em
levantar a cabeça, enquanto estiver deitada de
bruços, pode ser útil utilizar uma cunha ou colocar a
criança em cima de si na posição vertical. E brinque,
pois a criança adora essa interacção!

Estimulação precoce

Diagrama 2: Algumas crianças conseguem
fazer mais com o apoio de uma “cunha” e/ou
se receberem apoio da família
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As crianças que se desenvolvem lentamente
necessitam de estimulação em todas as áreas do
corpo e da mente.
• Conversar com a criança enquanto esta se veste,
ouvir música, jogar jogos e muito amor estimulam
bastante uma criança.
• Os pais e a família são fundamentais para o
desenvolvimento e a aprendizagem precoce de
qualquer criança.
• Em cada uma das áreas, escolha as actividades que a
criança já esteja a realizar e estimule-a a fazer
melhor, passando depois para a etapa seguinte.

Diagrama 1: Exercícios estimulantes para o
controlo da cabeça

Cartão 22
Estimulação precoce

Diagrama 3: Existem várias posições de
transporte benéficas

Diagrama 4: Posição sentada, com apoio para
a anca e com apoio para as costas mais
elevado
Figura 1

Figura 2

Diagrama 5: Actividades para rastejar e
gatinhar

Diagrama 6: Actividades para ficar em pé,
caminhar e manter o equilíbrio

O conhecimento sobre o desenvolvimento normal
é essencial para poder estabelecer diferenças em
crianças com um desenvolvimento divergente!

Na posição de decúbito ventral, o bebé é capaz de manter a
cabeça erguida, a 45-90 graus da superfície, e de virar a cabeça
para os dois lados.

Diagrama 2: crianças com seis meses

Diagrama 3: crianças com nove meses

A criança é capaz de rolar da posição de decúbito ventral
para a posição de decúbito dorsal. Na posição de decúbito
dorsal, a criança é capaz de levantar a cabeça em flexão.
A criança é capaz de brincar com os pés, sem cair, e sentase com alguma ajuda.

A criança é capaz de se sentar em posições diferentes,
rastejar, ajoelhar-se, levantar-se quando ajoelhada e
mover-se lateralmente ao redor da mesa.

Desenvolvimento
normal

Durante a infância, as crianças desenvolvem
competências motoras grossas, competências
para a vida do dia-a-dia, competências motoras
finas, visão, audição, comunicação e linguagem,
comportamento social, autocuidado, atenção,
jogo e inteligência.
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Informações sobre o desenvolvimento normal

Diagrama 1: as crianças com 3 meses são
capazes de permanecer na posição de
decúbito ventral durante 30 minutos, 3 vezes
por dia

Cartão 23
Desenvolvimento
normal

Diagrama 4: crianças com um ano
A criança é capaz de se
levantar de forma
independente e de levantar as
pernas alternadamente. A
criança é capaz de comer de
forma independente e de
beber com uma caneca.
A criança enuncia frases de
uma palavra.

Diagrama 5: crianças com dezoito meses
A criança é capaz de andar adequadamente e
manter-se momentaneamente em pé, apoiada
numa perna. A posição de cócoras é a posição
preferida, enquanto brinca. A criança está
interessada em pequenas coisas/ imagens e
começa a fazer coisas simples, sempre que
solicitada.

ON

Aos dois anos
A criança é capaz de enunciar frases de 2 a 3
palavras, ouvir com clareza e entender a
linguagem mais simples. Caminha
adequadamente. A criança baba-se e sobe
escadas com a ajuda das mãos. A criança é
capaz de saltar com dois pés e apontar para
objectos, quando solicitada. Além disso,
começa a brincar com outras crianças, despe
peças de roupa simples, faz coisas simples,
quando solicitada, e agarra pequenas coisas
com o polegar e o indicador.

Centros de encaminhamento:
Em caso de dúvidas, peça ajuda a um
profissional de saúde.

O papel mais importante da acção de brincar

As actividades lúdicas são essenciais para o
desenvolvimento saudável de crianças e
adolescentes.

Ao brincar, os sentidos são estimulados: ver,
ouvir, tocar/sentir, cheirar e saborear.

A acção de brincar tem influência no
desenvolvimento de competências motoras finas e
grossas, da linguagem, da socialização, da
autoconsciência, do bem-estar emocional, da
criatividade, da resolução de problemas e da
capacidade de aprendizagem.

Diagrama 1: comece a realizar actividades
lúdicas o mais cedo possível

xzz

Brincar é importante para a criança:
Ao brincar, a criança tem a oportunidade de
explorar e, consequentemente, de conhecer as
coisas que existem no ambiente que a rodeia.
A criança tem a oportunidade de utilizar e
desenvolver os sentidos.
Quando a criança se está a divertir, ela sentese motivada a fazer movimentos.
A criança tem a oportunidade de interagir com
outras pessoas e de aprender a comunicar.
A criança tem a oportunidade de pensar e
aprender.

Brincar

Brincar contribui para que as crianças sejam activas,
façam escolhas e exercitem os conhecimentos
adquiridos.

A acção de brincar
interliga experiências
sensório-motoras,
cognitivas e
socioemocionais,
proporcionando um
cenário ideal para o
desenvolvimento do
cérebro.
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Informações sobre a acção de brincar

Cartão 24

Para brincar são necessários brinquedos:
Se brincar é o trabalho da criança, os brinquedos
são as suas ferramentas.
Os brinquedos ensinam as crianças a:
aprender ideias novas, descobrir como as coisas
funcionam, desenvolver controlo e força
muscular, usar a imaginação, resolver problemas,
aprender a cooperar com os outros.

Diagrama 2: diferentes tipos de brinquedos

Brincar

Brincar é DIVERTIDO para a criança e ela
aprende DIVERTINDO-SE!

Os objectos do quotidiano podem ser utilizados para
brinquedos caseiros: caixas de cereais vazias, caixas de
fósforos, garrafas de plástico e tampas de
refrigerantes, materiais com cores vivas, molas da
roupa, latas, recipientes de plástico, pedras,
sementes, feijão ou arroz, copos de plástico.

Um dispositivo auxiliar para agarrar,
colocado num braço ou numa mão
amputada, pode ajudar nas actividades
diárias.

Brinque em casa com a criança.
Todas as crianças têm o direito de brincar!

Reconhecemos o facto de que o conteúdo dos cartões didácticos é muito restrito. Estes cartões foram
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