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Direitos Humanos

PORTADORES DE DOENÇA FÍSICA

Para melhor compreender o tema, DOENÇA FÍSICA, passaremos a uma breve explanação sobre 
o que consiste esta maleficência que afeta parte da nossa população. 

Informações Básicas Sobre Deficiência Física

Definição

A deficiência física refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor que compreende 
o sistema ósteo-articular, o sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que 
afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir quadros de 
limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo o(s) segmento(s) corporais afetados e 
o tipo de lesão ocorrida.

Tipos

 • Lesão cerebral (paralisia cerebral, hemiplegias)

 • Lesão medular (tetraplegias, paraplegias)

 • Miopatias (distrofias musculares)

 • Patologias degenerativas do sistema nervoso central (esclerose múltipla, esclerose lateral 
amiotrófica)

 • Lesões nervosas periféricas

 • Amputações

 • Seqüelas de politraumatismos

 • Malformações congênitas

 • Distúrbios posturais da coluna
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 • Sequelas de patologias da coluna

 • Distúrbios dolorosos da coluna vertebral e das articulações dos membros

 • Artropatias

 • Reumatismos inflamatórios da coluna e das articulações

 • Lesões por esforços repetitivos (L.E.R.)

 • Sequelas de queimaduras

Causas

 • Paralisia Cerebral: por prematuridade; anóxia perinatal; desnutrição; materna; rubéola; 
toxoplasmose; trauma de parto; subnutrição; outras.

 • Hemiplegias: por acidente vascular cerebral; aneurisma cerebral; tumor cerebral e outras.

 • Lesão medular: por ferimento por arma de fogo; ferimento por arma branca; acidentes de 
trânsito; mergulho em águas rasas. Traumatismos diretos; quedas; processos infecciosos; 
processos degenerativos e outros.

 • Amputações: causas vasculares; traumas; malformações congênitas; causas metabólicas e 
outras.

 • Mal formações congênitas: por exposição à radiação; uso de drogas; causas desconhecidas.

 • Artropatias: por processos inflamatórios; processos degenerativos; alterações 
biomecânicas; hemofilia; distúrbios metabólicos e outros.

Fatores de Risco

 • Violência urbana

 • Acidentes desportivos

 • Acidentes de trabalho

 • Tabagismo

 • Maus hábitos alimentares

 • Uso de drogas

 • Sedentarismo

 • Epidemias/ endemias

 • Agentes tóxicos

 • Falta de saneamento básico
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Identificação

 • Observação quanto ao atraso no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê (não firmar a 
cabeça, não sentar, não falar, no tempo esperado).

 • Atenção para perda ou alterações dos movimentos, da força muscular ou da sensibilidade 
para membros superiores ou membros inferiores.

 • Identificação de erros inatos do metabolismo.

 • Identificação de doenças infecto-contagiosas e crônico-degenerativas.

 • Controle de gestação de alto-risco.

 • A Identificação precoce pela família seguida de exame clínico especializado favorecem a 
prevenção primária e secundária e o agravamento do quadro de incapacidade.

Exames  Para Ter Um Diagnóstico Correto

 • Barositometria (Lesados Medulares)

 • Avaliações Complementares por Especialidades Afins

 • Avaliação Isocinética

 • Eletroneuromiografia

 • Potencial Evocado

 • Urodinâmica

 • Ergoespirometria

 • Baropodometria

 • Avaliação Clínica Fisiátrica

 • Teste de Propriocepção – Reactor

 • Avaliações Complementares por Equipe Multiprofissional

 • Laboratório de Análise Tridimensional do Movimento

Deficiência: verdades e mitos

A luta por uma sociedade inclusiva passa pela derrubada de mitos, preconceitos e inverdades 
que ainda permeiam a questão da deficiência.

Verdades

 • Deficiência não é doença;

 • Algumas crianças portadoras de deficiências podem necessitar escolas especiais;

 • As adaptações são recursos necessários para facilitar a integração dos educandos com 
necessidades especiais nas escolas;
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 • Síndromes de origem genética não são contagiosas;

 • Deficiente mental não é louco.

Mitos

 • Todo surdo é mudo;

 • Todo cego tem tendência à música;

 • Deficiência é sempre fruto de herança familiar;

 • Existem remédios milagrosos que curam as deficiências;

 • As pessoas com necessidades especiais são eternas crianças;

 • Todo deficiente mental é dependente.

Quando você encontrar uma pessoa com deficiência

Segundo o CEDIPOD – Centro de Documentação e Informação do Portador de Deficiência e a 
CORDE – Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, existem 
algumas dicas de comportamento.

 • Muitas pessoas não deficientes ficam confusas quando encontram uma pessoa com 
deficiência. Isso é natural. Todos nós podemos nos sentir desconfortáveis diante do 
"diferente".

 • Esse desconforto diminui e até desaparece quando há convivência entre pessoas deficientes 
e não deficientes.

 • Não faça de conta que a deficiência não existe. Se você se relacionar com uma pessoa 
deficiente como se ela não tivesse uma deficiência, você vai estar ignorando uma 
característica muito importante dela. Dessa forma, você não estará se relacionando com 
ela, mas com outra pessoa, uma que você inventou, que não é real.

 • Aceite a deficiência. Ela existe e você precisa levá-la na sua devida consideração.

 • Não subestime as possibilidades, nem superestime as dificuldades e vice-versa.

 • As pessoas com deficiência têm o direito, podem e querem tomar suas próprias decisões e 
assumir a responsabilidade por suas escolhas.

 • Ter uma deficiência não faz com que uma pessoa seja melhor ou pior do que uma pessoa 
não deficiente.

 • Provavelmente, por causa da deficiência, essa pessoa pode ter dificuldade para realizar 
algumas atividades e, por outro lado, poderá ter extrema habilidade para fazer outras 
coisas. Exatamente como todo mundo.

 • A maioria das pessoas com deficiência não se importa de responder perguntas, 
principalmente aquelas feitas por crianças, a respeito da sua deficiência e como ela 
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transforma a realização de algumas tarefas. Mas, se você não tem muita intimidade com a 
pessoa, evite fazer perguntas íntimas.

 • Quando quiser alguma informação de uma pessoa deficiente, dirija-se diretamente a ela e 
não a seus acompanhantes ou intérpretes.

 • Sempre que quiser ajudar, ofereça ajuda. Espere sua oferta ser aceita, antes de ajudar. 
Pergunte a forma mais adequada para fazê-lo.

 • Mas não se ofenda se seu oferecimento for recusado, pois nem sempre as pessoas com 
deficiência precisam de auxílio. Às vezes, uma determinada atividade pode ser melhor 
desenvolvida sem assistência.

 • Se você não se sentir confortável ou seguro para fazer alguma coisa solicitada por uma 
pessoa deficiente, sinta-se livre para recusar. Neste caso, seria conveniente procurar outra 
pessoa que possa ajudar.

 • As pessoas com deficiência são pessoas como você. Têm os mesmos direitos, os mesmos 
sentimentos, os mesmos receios, os mesmos sonhos.

 • Você não deve ter receio de fazer ou dizer alguma coisa errada. Aja com naturalidade e 
tudo vai dar certo.

 • Se ocorrer alguma situação embaraçosa, uma boa dose de delicadeza, sinceridade e bom 
humor nunca falha. 

Portanto é conveniente entendermos as preocupações colocadas pela CRFB/88 a ponto de 
tentar minimizar diferenças, evidenciadas no já nos princípios fundamentais, no tema que 
aborda os objetivos fundamentais,traduzidas no artigo 3º, inciso, II, onde traz a seguinte 
intelecção:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – [...]

II – [...]

III – [...]

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.

No corolário do artigo Art. 5º, mais uma vez aponta o seguinte entendimento: Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...]

O mesmo tema também se apura, dando igual relevância, este agora tipificado no artigo 7º, 
inciso, XXXI – senão vejamos: "proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 
critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência".

Portanto é indispensável ter a compreensão dos respectivos artigos e incisos, pois por certo 
estarão presentes na tua prova!




