
Imagem 2
Atenção partilhada: A 

criança olha para a tigela, 
mas pede-se que olhe para 

o adulto.

Imagem 3
Atenção partilhada: A criança 

olha para o carro em cima, mas 
pede-se que siga o seu 

movimento pela rampa.

Comunicação (1/2)

Adaptado de: Finnie’s Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. Eva Bower. Illustrated by Annabel Milne. Fourth Edition. British Library Cataloguing in Publication Data. 2009

A paralisia cerebral (PC) é uma perturbação da postura e
do movimento que também pode afetar as competências
da criança para comunicar.

A comunicação envolve a área motora desde as primeiras
expressões faciais do bebé, aos seus primeiros
movimentos do corpo, que são interpretados pelos
adultos como tendo significado, até aos intrincados e
complexos movimentos oromotores envolvidos na fala.

A PC pode também estar associada a uma série de
dificuldades adicionais, como deficiências visuais e
auditivas e dificuldades de aprendizagem. Estes fatores
também podem influenciar o desenvolvimento da
comunicação.

A comunicação de uma criança com PC não se concentra
apenas na fala, ou seja, é de valorizar qualquer coisa que a
criança faça e que possa ser interpretada como tendo
significado ou que transmita uma mensagem sobre a
forma ela se sente ou o que é que a criança quer.

Durante os primeiros meses de vida os bebés “convidam”
os adultos a conversar com eles, através de contato visual,
respondendo com interesse a um tom de voz específico e às
expressões faciais exageradas, que habitualmente usamos
quando falamos com eles, e podem interagir e interromper
essa 'conversa‘ fazendo barulho ou desviando o olhar. A CP
pode tornar essa “dança” mais difícil.

Uma criança pequena que se move menos ou de maneira
diferente, pode proporcionar menos oportunidades para os
adultos responderem. Bebés com tónus baixo nos músculos
faciais podem ter expressões faciais menos claras e difíceis
de interpretar. Problemas visuais adicionais podem
dificultar o contato com a criança. As crianças com PC
podem responder lentamente aos seus cuidadores,
distorcendo o momento da interação e dando origem a
mal-entendidos.

Atenção partilhada
A capacidade de alternar o olhar do objeto para a pessoa
(que mostra ou que dá o objeto) é chamada de atenção
partilhada. As crianças muitas vezes olham para o adulto
como se estivessem à procura de informações sobre como
reagir. As crianças com PC precisarão de tempo extra para
fazer estas alternâncias na atenção. Algumas têm especial
dificuldade nos movimentos oculares voluntários e pode
haver um longo atraso entre querer olhar e ser capaz de
virar a cabeça e os olhos na direção certa (Imagens 2 e 3).

Intervenção precoce
Desde o nascimento que pais e
cuidadores procuram significado
no comportamento do bebé.
Movimentos, expressões faciais e
sons são interpretados como
sinalizando que a criança está
com fome, cansada,
desconfortável, excitada ou
interessada nas pessoas ou no
que se passa à sua volta. Embora
nas fases iniciais tais
comportamentos possam não ser
intencionais, eles vão tendo mais
propósito à medida que a criança
desenvolve o controle motor para
repetir movimentos específicos.

Proporcione intervalos de tempo mais longos para que a
criança organize uma resposta e esteja alerta para possíveis
sinais que possam ser trocas de comunicação. A criança
pode estar acostumada a sinais de comunicação
específicos, se tiver a oportunidade, pergunte aos pais ou a
outras pessoas que a conheçam bem, quais são esses sinais.

Crianças com dificuldades no equilíbrio e/ou no controle da
cabeça precisarão de mais apoio. Estar numa posição ereta
e apoiada permitirá que ela olhe ao redor e se concentre
nos objetos e atividades, proporcionando oportunidades de
falar sobre o que está a acontecer. Crianças com deficiência
visual precisam de apoio adicional.

Gestos
As crianças utilizam uma grande variedade de gestos para
comunicar: acenar, apontar e afastar coisas ou balançar a
cabeça para rejeitar. Apontar pode atuar como um pedido
ou expressar interesse num objeto ou acontecimento. Uma
criança com PC pode não ser capaz de o fazer com precisão,
as alternativas para apontar podem incluir apontar com os
olhos (olhar do objeto para o rosto do cuidador e depois
voltar para o objeto); olhar e vocalizar; olhar e levantar um
braço, etc.

Escolhas que criam oportunidades.

Imagem 1

Imagem 4
Proporcionar uma

escolha: Quer o livro ou
quer a roca?

Para ajudar a criança a expressar
as suas preferências e a tomar
decisões, devem criar-se
oportunidades de escolha, como
por exemplo, dos alimentos
durante as refeições ou dos
brinquedos nas brincadeiras.
Colocar dois ou mais objetos
numa posição em que o adulto
possa ver claramente o rosto da
criança, nomear os objetos e, de
seguida, solicita que a criança
olhe para a coisa que deseja
(Imagem 4).
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Adaptado de: Finnie’s Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. Eva Bower. Illustrated by Annabel Milne. Fourth Edition. British Library Cataloguing in Publication Data. 2009

Complementar a expressão pela fala.
Podem ser pensadas diferentes estratégias e métodos
para melhor as competências de comunicação das crianças
com PC. Assinalar ou apontar para uma imagem ou palavra
enquanto fala, aumentará a compreensão da fala
disártrica. Sinais de comunicação subtis ou idiossincráticos
podem ser reconhecidos pelas famílias, mas não por
parceiros de comunicação menos familiarizados. A
"Comunicação Aumentativa e Alternativa" (AAC) pode não
ser tão necessária em casa, mas terá um papel importante
a desempenhar para permitir que a criança participe
noutros ambientes.

Fala
A produção do som está intimamente ligada com as
competências motoras da criança e com o seu nível de
compreensão da linguagem. Algumas crianças com PC
desenvolvem a fala sem problemas, outras não têm uma
fala clara ou esta só é inteligível pelos membros da família.
Algumas tem disartria (movimentos orais imprecisos para
a produção da fala) ou dispraxia (controle voluntário
inconsistente), ou dificuldades na precisão dos
movimentos da boca.

Muitas crianças com PC apresentam alterações na fala
devido ao suporte postural, a fadiga, ao estado geral de
saúde, às dificuldades oromotoras ou aos conteúdos
emocionais daquilo que estão a dizer. Um bom suporte
postural pode ajudar a criança na produção do som, em
termos respiratórios, e a fornecer estabilidade da cabeça,
pescoço e mandíbula, o que, por sua vez, pode aumentar o
controle dos movimentos oromotores para a produção da
fala. Os cuidadores devem responder a qualquer tentativa
de vocalizar, para encorajar a criança a comunicar.

É contraproducente pressionar a criança em demasia:
algumas crianças quanto mais tentam produzir um som,
mais tensão corporal experimentam, resultando numa
capacidade reduzida de vocalizar.

Comunicação sem ajudas técnicas: utilização de sinais.
Combinar com a criança um “código” pode ser um método
de comunicação eficaz quando ela é capaz de fazer gestos
com as mãos ou quando os utiliza de forma natural. Para
crianças que não conseguem produzir movimentos
precisos, pode ajudar a utilização de gestos mais globais:
por exemplo, juntar as mãos pode indicar que a criança
quer “mais” comida ou “mais” brincadeira, enquanto que
mover as mãos rapidamente pode indicar que a criança
quer “terminar” (Imagens 6 e 7).

Comunicação apoiada:
Objetos
Outra maneira de promover a compreensão da criança
sobre o que está a acontecer é mostrar um objeto e,
paralelamente, dar um reforçar verbal, por exemplo, dar
uma colher antes de oferecer comida. Como a colher é
parte integrante da refeição, esta pode vir a representar
essa atividade. Isso pode ser particularmente útil para
crianças que não têm uma compreensão confiável das
mensagens faladas. Deve-se ter cuidado em selecionar
objetos de referência, para garantir que sejam facilmente
associados a essa atividade.

Imagem 6
Sinalizar que 
quer mais.

Imagem 7
Sinalizar que quer

acabar.

Imagens
As imagens podem ser eficazes na comunicação se a fala
da criança for difícil de entender ou se não falar, mas tiver
ideias específicas que deseja comunicar. As imagens
podem variar em complexidade, a criança pode precisar de
ver uma fotografia da pessoa, lugar, objeto ou actividade
sobre a qual se fala, ou reconhecer que um símbolo
desenhado a pode representar. Esse nível de abstração
possibilita representar conceitos difíceis, como, por
exemplo, ‘rápido’ e ‘mais’. Já existem vários sistemas de
comunicação que utilizam desenhos para comunicar com
estas crianças, descritos como “sistemas pictográficos de
comunicação” (SPC) e têm a vantagem de serem
consistentes, ou seja, os mesmos símbolos são usados em
contextos diferentes, o que permite que a criança “fale”
sobre eventos passados.

Imagem 8
Sistema de comunicação

controlado por um Switch com 
output de voz

Imagem 9
Livro de imagens que 

oferece uma escolha de 
lugares para onde ir.

Imagem 5
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DIRETRIZES PARA O
ACESSO À

COMUNICAÇÃOCada um de nós tem necessidades de comunicação únicas.

Aqui estão algumas sugestões para descobrir do que é que uma pessoa com dificuldades de comunicação pode precisar.

 Receba uma pessoa com dificuldades de comunicação com um sorriso, diga “Olá” e fale diretamente para ela

e não apenas para a pessoa que a acompanha;

 Pergunte à pessoa o que é que deve fazer para comunicar com ela. Ela deve dizer-lhe como fazer ou dar-lhe instruções para ler. Se

necessário, desloque-se até onde possa ver e ler a forma como pode comunicar com ela;

 Dê-lhe tempo! Uma pessoa com dificuldades de comunicação demora mais tempo a transmitir as mensagens;

 Esteja disposto a esperar até entender a mensagem. Diga à pessoa o que entendeu até então e, se necessário, vá para uma zona mais

tranquila; pergunte-lhe se pode adivinhar ou deve esperar que ela repita a mensagem ou lha diga de outra forma;

 Se a pessoa tiver dificuldades em entender o que lhe está a dizer, utilize linguagem do dia-a-dia e mostre-lhe imagens e objetos

representativos do que está a falar;

Adaptado de : Communication Disabilities Access Canada, 2013 traduzido por UTAAC: Unidade de Técnicas Aumentativas e Alternativas de Comunicação 

Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian – SCML: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2014

 Forneça diferentes meios às pessoas para contactar consigo, como o telefone, fax, email, serviços online.

Esteja preparado para comunicar com pessoas que utilizem dispositivos de fala ou acompanhantes, mesmo ao telefone;

 Tenha a certeza de que os seus sinais são claros, fáceis de ver e entender;

 Pergunte à pessoa com dificuldades de comunicação como é que ela vai indicar que quer dizer algo;

 Tenha a certeza que o seu material escrito é fácil de ler e de entender. Pergunte à pessoa se precisa de apoio ou se prefere uma cópia

eletrónica desse material;

 Faça os seus impressos fáceis de ler, compreender e preencher. Perceba se a pessoa precisa de apoio com a escrita ou de uma cópia

eletrónica que possa utilizar no seu computador;

 Se tiver impressos para assinar, pergunte à pessoa como é que ela o faz. Ela pode utilizar uma assinatura escrita, um X, um carimbo,

uma assinatura eletrónica ou necessitar de assistência.














