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1 TERMINOLOGIA 
A expressão “pessoa com deficiência” é a terminologia correta 

estabelecida pela Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, 

aprovada pela ONU em 2006, e 

ratificada pelo Brasil com força de 

emenda constitucional. 

Essa denominação deve ser 

utilizada porque é a pessoa que 

deve ser valorizada, enquanto 

sujeito de direitos e que pode tomar 

suas decisões e determinar a sua 

própria vida. 

A deficiência é uma das muitas características do indivíduo e não 

uma condição. Portanto, chamar alguém de “portador de deficiência”, 

“portador de necessidades especiais”,“especial” não é adequado. 

Lembre-se de que o respeito é fundamental para o sucesso das relações 

humanas. 

Descrição da imagem: À direita, em imagem em preto e branco, silhuetas 

de 5 pessoas: um cadeirante, uma mulher, um homem com uma mala, uma 

menina e uma pessoa cega fazendo uso de bengala. 
 

  CORRETO   INCORRETO  

Pessoa com deficiência 

Pessoa com deficiência visual 

Pessoa com deficiência física 

Pessoa com deficiência intelectual 

Pessoa com deficiência auditiva 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

Pessoa com Síndrome de Down 

 

Pessoa portadora de deficiência 

Pessoa com necessidades especiais 

Portador de necessidades especiais 

Pessoal Especial 

Inválido 

Incapacitado 

Surdo-mudo 

2 CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), em seu artigo 2º, 

considera como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
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IMPORTANTE 

Pessoa com mobilidade reduzida não é pessoa com 

deficiência. 

Pessoa com mobilidade reduzida: é aquela que, não se enquadrando 

no conceito de pessoa com deficiência, tenha, por qualquer motivo, 

dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 

redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 

percepção. 

Exemplos: pessoa com a perna engessada, gestante, pessoas obesas 

etc. 
 

3 OUTROS CONCEITOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

3.1 Acessibilidade 
 

O direito à locomoção é constitucionalmente garantido às pessoas em 

todo o território brasileiro. Diante disso, a Lei nº 13.146/15, em seu artigo 3º, 

define que acessibilidade é: 

 
A possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 

de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 
Mais adiante, no artigo 53, a Lei nº 13.146 prevê a acessibilidade como 

direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de 

participação social. 

Por outro lado, uma barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, 

bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, 

à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 

informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. 
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Essas barreiras podem ser: 

 
a) urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e 

privados abertos ao público ou de uso coletivo. 

Exemplo: poste no meio da calçada 

 
b) arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 

 
c) nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transporte; 

 
d) nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, 

atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 

recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 

comunicação e de tecnologia da informação; 

 
e) atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou 

prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de 

condições e oportunidades com as demais pessoas; 

 
f) tecnológicas: as que dificultem ou impeçam o acesso da pessoa com 

deficiência às tecnologias. 

 

3.2 Desenho Universal 

Desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas 

e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de 

adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia 

assistiva. 

O desenho universal objetiva definir um projeto de produtos e ambientes 

para ser usado por todos, sem necessidade de adaptação ou projeto 

especializado para pessoas com deficiência. (CARLETTO, Ana Claudia; 

CAMBIAGHI, Silvana. Desenho universal: um conceito para todos). 
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      a) Branco sobre fundo preto     b) Branco sobre fundo azul   c) Preto sobre fundo branco 
 

Descrição da imagem: Três imagens paralelas de pictogramas quadrados 

com o símbolo internacional de surdo/ensurdecido. O primeiro, branco sobre o 

fundo preto. O segundo, branco sobre o fundo azul e o terceiro, preto sobre o 

fundo branco.  

3.3 Tecnologia Assistiva 

A tecnologia assistiva refere-se a produtos, equipamentos, dispositivos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 

da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 

Não precisa ser caro para ser uma tecnologia assistiva, pois diz 

respeito a uma “ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e 

práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas encontrados 

pelos indivíduos com deficiências". (Assistive Technologies: Principies and 

Practices, sistive Technologies: Principies and Practices, Mosby-Year Book, 

Inc., 1995). 

Exemplos: 

• Aplicativos que realizam a transcrição de áudio para texto; 

• Muletas; 

• Cadeira de rodas com recursos de última geração; 

• Softwares que reconhecem a voz, permitindo que pessoas com 

deficiência utilizem o computador; 

• Aparelhos para surdez; 

• Aparelhos auditivos com tecnologia bluetooth compatível com telefones 

celulares; 

• Elevadores para cadeira de rodas em veículos; 

• Piso podotátil; 

• Audiodescrição; 
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4 RELACIONANDO-SE COM UMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

Como tratar uma pessoa com deficiência? 
 

  Simples. Chame-a pelo NOME! 

 
  Converse com ela respeitosamente. Se for criança, trate-a como criança; 

se for adulta, trate-a como adulta. 

 
  Quando você quiser falar com uma pessoa com deficiência, dirija-se a 

ELA e não ao acompanhante ou ao intérprete. 

 
  Se você quiser ajudar uma pessoa com deficiência, primeiro PERGUNTE 

se ela quer ser auxiliada e, se a resposta for "sim", deixe que ela diga 

como quer ser ajudada. Mas não insista e nem se ofenda se a pessoa 

recusar, pois nem sempre ela precisa de ajuda. 

 
  Ao encontrar-se com uma pessoa com deficiência aja com naturalidade, 

não a trate como se ela estivesse doente. Deficiência não é doença, mas 

sim uma característica inerente à pessoa. 

 
  Não finja que a deficiência não existe e não subestime as 

potencialidades. 

 
  Não vitimize as pessoas com deficiência, pois elas não querem isso. E 

nem as trate como se a deficiência 

fosse algo a ser superado ou 

corrigido, porque isso é 

capacitismo. 

 
 
 

Você sabe 

o que é 

CAPACITISMO? 
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O capacitismo consiste em atitudes de discriminação/preconceito contra 

as pessoas com deficiência, nas quais a deficiência é tida como algo a 

ser superado ou corrigido. Essa prática está presente em atitudes que as 

pessoas consideram elogios. 

 
Exemplos: 

Quando as pessoas olham para a pessoa com deficiência esperando a 

história triste que ela tem para contar; 

Quando concluem que toda pessoa com deficiência precisa de ajuda e 

que ela é metida quando recusa; 

Chamar alguém de deficiente, pois a pessoa está sendo reduzida a uma 

das suas características. 

Falar frases como “Ele é tão lindo, nem parece que tem Síndrome de 

Down”. 

5 DEFICIÊNCIA FÍSICA 

As deficiências físicas podem ser causadas por fatores genéticos 

(exemplo: malformação congênita, lesão cerebral), ou também podem ser 

adquiridas no decorrer da vida (exemplo: acidente de trânsito, epidemia, erro 

médico, violência doméstica). 

O Decreto nº 3.298/1999 define que a deficiência física é a alteração 

completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 

o comprometimento da função física. 

5.1 Tipos de Deficiência Física 
 
Paraplegia – perda total das funções motoras dos membros inferiores. 

Paraparesia – perda parcial das funções motoras dos membros inferiores. 

Monoplegia – perda total das funções motoras de um só membro (inferior ou 

posterior). 

Monoparesia – perda parcial das funções motoras de um só membro (inferior ou 

posterior). 

Tetraplegia – perda total das funções motoras dos membros inferiores e 

superiores. 

Tetraparesia – perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e 

superiores. 

Triplegia – perda total das funções motoras em três membros. 

Triparesia – perda parcial das funçoes motoras em três membros. 
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Hemiplegia – perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito 

ou esquerdo). 

Hemiparesia – perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo 

(direito ou esquerdo). 

Amputação – perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento de 

membro. 

Paralesia cerebral – lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, 

tendo como consequência alteração psicomotora, podendo ou não causar 

deficiência intelectual. 

Ostomia – intervenção cirúrgica que cria um ostoma (abertura, ostio) na parede 

abdominal para adaptação de bolsa de coleta: processo curúrgico que visa à 

construção de um caminho alternativo e novo na eliminação de fezes e urina 

para o exterior do corpo humano (colostomia: ostoma intestinal; urostomia: 

desvio urinário). 

5.2 Orientações Práticas 

  Para locomover-se, a pessoa com deficiência física pode fazer uso 

de cadeira de rodas, andador, bengala, muleta. Lembre-se de que 

tais equipamentos de apoio passam a fazer parte do corpo dela e, 

portanto, não se apoie neles nem os manuseie sem que a pessoa com 

deficiência física concorde com a ajuda. 
  A pessoa com deficiência física tem dificuldade para locomover-se e, por 

tal motivo, precisa de um tempo maior para realizar algumas atividades. 

Respeite o ritmo dela! 

  Se for auxiliar uma pessoa que use andador, bengala ou muleta a descer 

escada, posicione-se à frente dela. Para subir, posicione-se atrás, para 

evitar acidentes. 

  Ao conversar com uma pessoa 

com cadeira de rodas, lembre-se 

de se sentar ou se agachar para 

ficar com os olhos no mesmo nível 

dos dela. Afinal, é desconfortável 

para o cadeirante ficar olhando muito 

tempo para cima. 

 
Descrição da imagem: Desenho de um homem com cadeira de rodas, à 

esquerda, conversando com uma mulher sentada à sua frente, mantendo-se no 

mesmo nível dos olhos dele. 
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6 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
 

A deficiência intelectual se caracteriza pelo funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 

como: 
 

Comunicação Saúde e Segurança 

Cuidado Pessoal Habilidades Sociais 

Lazer Habilidades Acadêmicas 

Trabalho Utilização dos recursos da comunidade 

 

Exemplo: Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down, Síndrome de 

Angelman. 
 

ATENÇÃO: Deficiência intelectual não é a mesma coisa que doença mental. 

 

O termo "doença mental" ou "transtorno mental" reúne muitas 

condições que afetam a mente. A doença mental provoca sintomas tais como: 

desequilíbrio emocional, distúrbio de conduta e enfraquecimento da memória. 

Exemplo: Alzheimer, depressão, alcoolismo crônico. 
 

6.1 Orientações Práticas 

• Respeite o ritmo da pessoa com deficiência intelectual para executar 

suas tarefas; 

• Não a superproteja; 

• Ao dar instruções, dê uma de cada vez. 

 

7 DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 
Apesar de parecer ter o mesmo significado, os termos Surdez e 

deficiência auditiva são diferentes, vejamos. 

A comunidade surda é formada por pessoas que já nasceram sem poder 

ouvir ou que desenvolveram a surdez antes de aprender a falar. Além disso, 

considera-se surda aquela pessoa que, por ter perda auditiva, compreende 
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e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua 

cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

A deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 

2.000Hz e 3.000Hz. As pessoas com deficiência auditiva nascem ouvintes, 

mas tiveram uma perda auditiva ao longo da vida. São também chamados 

de ensurdecidos. Esses indivíduos geralmente foram alfabetizados em 

português e utilizam outros recursos para se comunicar, como aparelhos 

auditivos ou leitura labial. 
 

7.1 Todo Surdo é Mudo? 

Não. O aparelho fonador do surdo é exatamente igual ao dos ouvintes. 

Em regra, pessoas que não ouvem, também não falam, porque não é 

possível reproduzir sons que elas não conhecem. 

Entretanto, existem surdos oralizados ou oralistas que fizeram tratamento 

com fonoaudiólogos para aprender a usar suas cordas vocais, mesmo sem 

conhecer o som produzido. 

IMPORTANTE 

A expressão surdo-mudo não deve ser utilizada, pois evidencia uma ideia 

preconceituosa. 
 

7.2 Intérprete de Libras 
 

O intérprete de Libras é o profissional 

que efetua a comunicação entre surdos 

e ouvintes, surdos e surdos, surdos e 

surdocegos, surdocegos e ouvintes, por 

meio da Libras para a língua oral e vice 

versa. 

Esse profissional deve estar presente 

nas instituições de ensino, nos processos 

seletivos para cursos nas instituições de 

ensino e nos concursos públicos; no apoio à 

acessibilidade aos serviços e às atividades- 

fins das instituições de ensino e repartições 

  Descrição da imagem: À direita, desenho do alfabeto em datilologia 

(configuração de mãos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Língua Brasileira de Sinais 
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públicas, bem como poderá prestar seus serviços em depoimentos em juízo, 

em órgãos administrativos ou policiais. 

O intérprete de Libras deve dominar a Língua Brasileira de Sinais e a 

Língua Portuguesa. 

O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos 

valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do 

surdo e, em especial: 

 
• Pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir; 

• Pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da 

informação recebida; 

• Pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, 

sexo ou orientação sexual ou gênero; 

• Pela postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por 

causa do exercício profissional; 

• Pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é 

um direito social, independentemente da condição social e econômica 

daqueles que dele necessitem; 

• Pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda. 

 

7.3 Acesso à Informação 

Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens devem 

utilizar mecanismo como a janela com intérprete de Libras e a 

subtitulação por meio de legenda oculta, com o objetivo de permitir o uso 

da linguagem de sinais ou outra subtitulação, para garantir o direito de 

acesso à informação às pessoas surdas. 

IMPORTANTE 

Para assegurar acessibilidade comunicacional à pessoa surda, é 

essencial a janela em Libras. Não basta disponibilizar apenas a legendagem 

em Português, uma vez que os surdos são alfabetizados na Língua Brasileira 

de Sinais. 

 

7.4 Orientações Práticas 

• Ao se comunicar com uma pessoa com deficiência auditiva ou surda, 

não fale gritando; 
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• Lembre-se de se posicionar de uma forma que sua boca e expressões 

faciais sejam visíveis; 

• Para uma pessoa surda, é difícil acompanhar uma conversa de um 

grupo de pessoas, sendo, portanto, importante que fale um de cada vez, 

olhando para o surdo; 

• Enquanto estiver conversando, mantenha o contato visual, porque 

se você desviar o olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa 

terminou. 

8 DEFICIÊNCIA VISUAL 

A deficiência visual tem dois níveis: a cegueira e a baixa visão. 

 
Cegueira: a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica. 

 
Baixa visão: significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 

campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus; ou a 

ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 

 
A NBR 16537/2016 estabelece que pessoas com baixa visão são 

aquelas que, mesmo usando óculos, lentes de contato ou implantes de lentes 

intraoculares, não conseguem ter uma visão nítida. Apresentam percepção de 

luz resíduo visual para leitura e escrita ampliada. 

 

8.1 Orientações Práticas 

• Não distraia, não dê comida, não brinque com o cão-guia, pois ele está 

a serviço do seu tutor; 

• Ao guiar uma pessoa com deficiência visual, seja o mais claro possível, 

explique se existem obstáculos, buracos, relevos ou escadas. Oriente-a 

quanto ao ambiente e opte por utilizar informações direcionais, tais como: 

“direita”, “esquerda”, “em frente”; 

• Caso seja necessária sua ajuda como guia, coloque a mão da pessoa 

no seu cotovelo dobrado ou em seu ombro, conforme a preferência da 

pessoa a ser guiada¹; 
 
1 MARANHÃO. Tribunal Regional Eleitoral. Acessibilidade: eleições sem barreiras: cartilha de orientação. 

2018. Disponível em: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ma-acessibilidade-cartilha-de-orientacao- 

eleicoes-sem-barreiras. 
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• Se a pessoa com deficiência visual já estiver sendo guiada por outra 

pessoa, não a pegue pelo outro braço, nem tente dar avisos a ela. Deixe 

as orientações a cargo apenas de quem estiver guiando-a; 

• Para auxiliá-la a sentar, basta colocar as mãos da pessoa com 

deficiência visual nos braços da cadeira para que ela sente sozinha, após 

identificar a sua posição e o tipo de assento; 

• Quando estiver conversando com uma pessoa com deficiência visual, 

avise quando precisar se afastar. Isso evita que ela fique falando sozinha; 

• Quando entrar em um ambiente em que haja uma pessoa com 

deficiência visual, anuncie sua entrada no recinto, de modo a permitir que 

ela tenha conhecimento de quem são as pessoas presentes no local; 

• Ao responder perguntas a uma pessoa com deficiência visual, evite 

fazê-lo com gestos, movimentos de cabeça ou apontando os lugares; 

• Qualquer mudança de mobiliário deve ser avisada à pessoa com 

deficiência visual; 

• Um recurso de tecnologia assistiva muito útil às pessoas com 

deficiência visual são os softwares leitores de tela, pelos quais, à medida 

que os programas passam por textos e imagens, sintetizam a fala 

humana. Esses softwares fazem, portanto, a “leitura” daquilo que está na 

tela. 
 

8.2 Audiodescrição 

Todas as pessoas com deficiência devem ter acesso aos bens e serviços, 

entre eles a cultura e a informação. Tendo isso em vista, a audiodescrição é 

um instrumento de tecnologia assistiva que objetiva reduzir as barreiras 

e ofertar condições de igualdade às pessoas com deficiência visual. 

A audiodescrição é uma ferramenta de acessibilidade destinada às 

pessoas cegas ou com baixa visão, na qual é feita a descrição clara e 

objetiva de todas as informações, sejam elas de imagens de filmes, fotos, 

obras de arte, programas de televisão, teatro, entre outros. 

É necessário ressaltar que o audiodescritor traduz as imagens, sem, 

contudo, emitir sua opinião. Ele transmite o que está sendo visto, permitindo à 

pessoa com deficiência tirar suas próprias conclusões sobre o que está sendo 

apresentado. 
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8.3 Cão-guia 

É assegurado à pessoa com deficiência visual 

acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de 

permanecer com o animal em todos os locais públicos ou 

privados de uso coletivo. 

Esse direito é garantido pela Lei nº 11.126 

e regulamentado pelo Decreto nº 5.904/2006. 

 
Constitui ato de discriminação, a ser 

apenado com interdição e multa, qualquer 

tentativa voltada a impedir ou dificultar o 

gozo desse direito. 

 
É PROIBIDA a exigência do uso de focinheira 

nos cães-guias como condição para o ingresso e 

permanência nos locais. 

 
É VEDADA a cobrança de valores, tarifas ou acréscimos vinculados, 

direta ou indiretamente, ao ingresso ou à presença de cão-guia nos locais 

públicos ou privados de uso coletivo. 

Descrição da imagem: Acima, à direita, desenho de um homem sendo 

guiado por um cão-guia. 

 

IMPORTANTE 

 
O ingresso do cão-guia é proibido apenas em: 

 
• Em estabelecimentos de saúde nos setores de isolamento, 

quimioterapia, transplante, assistência a queimados, centro cirúrgico, central 

de material e esterilização, unidade de tratamento intensivo e semi-intensivo, 

em áreas de preparo de medicamentos, farmácia hospitalar, em áreas de 

manipulação, processamento, preparação e armazenamento de alimentos e 

em casos especiais ou determinados pela Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar dos serviços de saúde; 

• Nos locais em que seja obrigatória a esterilização individual. 
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8.4 Piso Podotátil 

 
Ao andar pelos espaços públicos, você já deve ter percebido conjuntos 

de peças em alto relevo, fixados no chão, em cores contrastantes, que 

formam um caminho. Essas peças formam o piso podotátil e são importantes 

para a orientação, segurança e mobilidade das pessoas com deficiência 

visual. 

A NBR 16537/2016 define que o piso podotátil é caracterizado por 

relevo e luminância contrastantes em relação ao piso adjacente, destinado a 

constituir alerta ou linha guia, servindo de orientação perceptível por pessoas 

com deficiência visual. 

O principal recurso de orientação da sinalização tátil no piso é a 

percepção por meio da bengala de rastreamento ou da visão residual. 

 
Funções da sinalização tátil: 

 
• Identificação de perigos (sinalização tátil de alerta): informar sobre a 

existência de desníveis ou outras situações de risco permanente; 

• Condução (sinalização tátil direcional): orientar o sentido do 

deslocamento seguro; 

• Mudança de direção (sinalização tátil alerta): informar as mudanças 

de direção ou opções de percursos; 

• Marcação de atividade (sinalização tátil direcional ou alerta): 

orientar o posicionamento adequado para o uso de equipamentos ou 

serviços. 

Sinalização Podotátil de Alerta no Piso 

 
Demarcações no piso por meio de pisos táteis ou de relevos com 

contraste de luminância em relação ao piso adjacente para alertar as pessoas 

com deficiência visual para situações de risco. 

A sinalização tátil de alerta serve para informar à pessoa com deficiência 

visual sobre a existência de desníveis ou outras situações de risco 

permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; 

orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o 

uso de equipamentos como elevadores, equipamentos de autoatendimento 

ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; 



    23  

 

 

 

indicar o início e o término de escadas e rampas; indicar a existência de 

patamares, nas situações indicadas; indicar o local de travessia de pedestres. 

 

Sinalização Tátil Direcional no Piso 

 
Demarcações no piso por meio de pisos táteis ou de relevos com 

contraste de luminância em relação ao piso adjacente para auxiliar na 

orientação de determinado percurso em um ambiente edificado ou não. 

A sinalização direcional do piso deve considerar todos os aspectos 

envolvidos no deslocamento de pessoas com deficiência visual, como 

fluxos de circulação de pessoas e pontos de interesse; seguir o fluxo das 

demais pessoas, evitando-se o cruzamento e o confronto de circulações; 

evitar interferências com áreas de formação de filas, com pessoas sentadas 

em bancos e demais áreas de permanência de pessoas; considerar a 

padronização de soluções e a utilização de relevos e contraste de luminância 

semelhante para um mesmo edifício. 
 

 
Descrição da imagem: Imagem de piso direcional, com piso do entorno liso. 
 

 

 

8.5 Cores das Bengalas 

A bengala longa é um recurso utilizado por pessoas com deficiência 

visual para locomoção, por meio de técnicas de rastreamento ou de 

varredura. 

É comum ver as pessoas com deficiência visual usando bengalas longas, 

mas nem todas as pessoas com esse tipo de deficiência são cegas, lembre- 

se que a deficiência visual consiste em cegueira ou baixa visão. 

Diante desse imaginário coletivo, a falta de informação pode gerar 

constrangimentos para as pessoas com deficiência visual, às vezes a pessoa 

precisa de ajuda para sentar no transporte coletivo, mas durante o percurso 
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começa a ler um livro ampliado. Isso faz com que quem pense que foi 

enganado. Para evitar esse tipo de situação, as bengalas longas possuem 

cores e cada uma delas possui um significado diferente. 

 

Vamos entender o que representa cada cor 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

CEGO BAIXA VISÃO SURDOCEGO 

Descrição da imagem: Três imagens paralelas de pictogramas com os selos 

internacionais de deficiência visual. O primeiro, com fundo azul escuro e 

silhueta branca, com bengala branca. Abaixo, a informação CEGO. O 

segundo, com fundo azul e silhueta branca, com bengala verde. Abaixo, a 

informação BAIXA VISÃO. O terceiro, com fundo azul e silhueta branca, com 

bengala vermelha e branca. Abaixo a informação SURDOCEGO. 

 

BENGALA BRANCA: é utilizada por quem é cego. 

BENGALA VERDE: informa que a pessoa com deficiência visual tem 

baixa visão. 

BENGALA VERMELHA E BRANCA: é utilizada pela pessoa 

surdocega. 

 
Lembre-se que a surdocegueira não se refere a duas deficiências, haja 

vista que ela é uma deficiência singular que apresenta perdas auditivas e 

visuais concomitantemente em diferentes graus, levando a pessoa com 

surdocegueira a desenvolver diferentes formas de comunicação para 

entender e interagir com a sociedade. 
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