




 

Atendimento inclusivo e acessível 
em ouvidoria

 

 



 

 

Qual o significado da palavra “deficiência”?

Refere-se à biologia do ser humano.

 



 

Contextos legais
Utilizada de uma forma mais restrita,

refere-se a pessoas que estão 
sob o amparo de uma legislação.

 

Segundo a lei,
QUEM É CONSIDERADO PESSOA COM DEFICIÊNCIA?

 



 

A expressão “Pessoa com Deficiência” 
pode ser atribuída a pessoas que têm qualquer 

tipo de deficiência. 

Porém, em termos legais, essa mesma expressão é 
aplicada a pessoas que se encontram sob o 

amparo de determinada legislação.

 

Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999
Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se
enquadra nas seguintes categorias:

 



 

 

 



 

Como chamar uma pessoa com deficiência?
O termo “deficiente” é vulgarmente aplicado.

Forte carga negativa e depreciativa

Termo mais usado atualmente: 
Pessoa com Deficiência

 

Toda pessoa têm direitos 
e deveres como cidadão, 

de forma coletiva e individual. 
-----------------------------------------------------------------

Para a Pessoa com Deficiência

Princípios

 



 

 

 



 

Tipos de deficiência

 

Paraplegia
Paraparesia
Monoplegia
Monoparesia
Tetraplegia
Tetraparesia
Triplegia
Triparesia

Hemiplegia

Hemiparesia

Amputação

Paralisia Cerebral

Ostomia

Deficiência física

 



 

Deficiência auditiva
hipoacusia ou surdez

 

Perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras

 



 

Deficiência visual

 

Deficiência mental

 



 

Como lidar
Dicas para se relacionar com 
uma Pessoa com Deficiência

 

Muitas pessoas não deficientes 
ficam confusas quando encontram 

uma Pessoa com Deficiência. 

Isso é natural. 

Todos nós podemos nos sentir desconfortáveis 
diante do “diferente”.

 



 

Como alguns chamam uma Pessoa com Deficiência?

 

Não faça de conta que a deficiência não existe. 

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.

 



 

 

 



 

 

 



 

Lidando com o deficiente auditivo

 

 



 

 

 



 

Lidando com o pessoas com deficiência intelectual

 

 



 

Lidando com o deficiente visual

 

 



 

 

 



 

Lidando com o deficiente físico

 

 



 

 

 



 

 

Para lidar com esta pessoa, 
verifique as seguintes sugestões:

 



 

Lidando com o deficiente físico – PC

Portanto, não é doença, tampouco é transmissível. É uma
situação

 

Para refletir

 



 

Acessibilidade

Direito adquirido

 

As pessoas com deficiência são
pessoas como você. 

Têm os mesmos direitos, 
os mesmos sentimentos, 

os mesmos receios, 
os mesmos sonhos.

 



 

EU TENHO UM SONHO...

SIM, NÓS PODEMOS...

 

 

 


