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FATORES
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DESEMPENHO DE
ATIVIDADES

RESTRIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO

Pessoa com Deficiência - Conceitos
Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência
Pessoas com deficiência são
aquelas que têm
impedimentos de longo prazo
de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com
diversas barreiras, podem
obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade
em igualdades de condições
com as demais pessoas.

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência / Estatuto

Considera-se 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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Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência
Artigo 7 - Crianças com deficiência
Pleno exercício de seus direitos, superior interesse da criança, direito
de expressão e atendimento adequado à idade
Artigo 23 – Respeito pelo lar e pela família
Iguais direitos em relação à vida familiar
Fornecimento, pelo estado, de informações abrangentes sobre
serviços e apoios a crianças com deficiência e suas famílias
Artigo 25 – Saúde
Diagnóstico e intervenção precoces, serviços projetados para reduzir e
prevenir deficiências adicionais
Artigo 28 – Padrão de vida e proteção social adequados
Assegurar o acesso de pessoas com deficiência, particularmente
mulheres, crianças e idosos com deficiência, a programas de proteção
social e de redução da pobreza

Inovações – LBI/Estatuto da Pessoa
com Deficiência
Conceito de deficiência
Criação do Auxílio-inclusão
Criação do Cadastro-Inclusão das Pessoas com Deficiência
Desenho universal como regra
Discriminação passa a ser crime
Criação do instituto da decisão apoiada no Código Civil
10% das concessões de táxi para pessoas com deficiência
10% de quartos acessíveis nos hotéis já existentes
Alteração do Código Civil a respeito de curatela
Avaliação multiprofissional e interdisciplinar da deficiência para
reconhecimento de direitos, baseado na CIF
Trabalho com apoio

Políticas Públicas para Pessoas com
Deficiência
Meia Entrada

Isenções de
Impostos

Aposentadoria

Habilitação e
Reabilitação
Profissional

Cotas de
Emprego

Vagas Reservadas
Concurso Público

BPC

Auxílio-Inclusão

Passe Livre
Interestadual

Aprendiz com
Deficiência

Reserva de
Unidades
Habitacionais
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Ações no território e
intersetorialidade
• Rede de Conselhos de Direitos da Pessoa com
Deficiência (Conselho Nacional, Conselhos Estaduais e
Municipais) – apoio à criação de conselhos
• Capacitações em Direitos das Pessoas com Deficiência
e Acessibilidade – estados, municípios e ONGs
• Novo modelo de avaliação unificada da deficiência e
cadastro-inclusão: intersetorialidade e transversalidade
• Articulação das políticas públicas para pessoas com
deficiência - Órgãos gestores da política dos direitos
das pessoas com deficiência nos estados e municípios

Epidemia de Zika
Microcefalia e a relação com a deficiência (surdez, convulsões,
irritabilidade, hipertonia muscular, artrogripose)
Estratégias:
• ampliar o acesso das famílias dos bebês com microcefalia a
políticas públicas intersetoriais – esforço conjunto dos
diversos órgãos envolvidos
• abordagem das famílias dos bebês com microcefalia e
capacitação dos profissionais na perspectiva de direitos
humanos (diretrizes: direitos, informações, desmitificação
da deficiência como tragédia, apresentação de
possibilidades)
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