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Situações de emergência

A Paralisia Cerebral (PC) é um distúrbio do movimento
que resulta de danos a uma parte do cérebro.
• Cada criança com PC é diferente, o termo “paralisia
cerebral” é como um termo “guarda-chuva” que
descreve toda uma gama de problemas diferentes.

• A perturbação do movimento podem variar de leve a
grave.

• Algumas crianças com PC podem ter outras deficiências
ou problemas de saúde associadas ao distúrbio motor.

Que outros problemas a criança pode ter?

Epilepsia.
Uma em cada três crianças com PC tem epilepsia. Algumas
crianças podem ter apenas convulsões muito ocasionais,
noutras as crises pode ser mais recorrentes.

Deficiência intelectual ou dificuldades de aprendizagem.
As capacidades intelectuais das crianças com PC são muito
variáveis. Crianças com deficiências motoras graves podem
ter inteligência normal.

Dificuldades perceptivas
Algumas crianças com PC podem ter dificuldades
perceptivas, por exemplo, ter dificuldade em compreender
noções como tamanho, forma ou distâncias.

Problemas de fala e linguagem
Algumas crianças com PC não terão dificuldades em falar;
outras precisarão de métodos alternativos para a
comunicação.

Problemas de saúde
As crianças com PC têm os mesmos problemas de saúde
que outras crianças da mesma idade. Algumas crianças
com PC grave podem ter problemas de saúde específicos:
Défices visuais ou auditivos; Prisão de ventre; Desnutrição;
Refluxo gastroesofágico; Dor; Infecções pulmonares
recorrentes.

Ideias práticas para abordar a criança:
A criança com PC sente-se frequentemente insegura. Uma
criança com tónus e rigidez aumentados está limitada nos
movimentos e, portanto, não se consegue ajustar quando
é manipulada, quando tem espasmos intermitentes e
movimentos involuntários, embora mais capaz de se
mover, não tem estabilidade.

Certifique-se de que a criança está numa posição em que
se sente segura.

Tente escolher uma posição que minimize a rigidez e os
movimentos indesejados. Dependendo das características
da criança, essas posições podem ser deitada, sentada,
ajoelhada ou em pé, o mais simétricas possíveis (cabeça,
tronco e pelve alinhados).

Olhe para a criança nos olhos, mas não force o contato
visual, pois isso pode causar desconforto. Gentilmente
incentive a criança a olhar para si.

Ajuste a sua linguagem ou use gestos para que a criança
entenda o que está prestes a acontecer, se ela estiver
nervosa e angustiada, abrande o mais rápido possível e dê-
lhe oportunidades para colaborar usando todas as suas
competências, ainda que limitadas.

Prepare a criança para o que lhe vai acontecer,
especialmente em situações novas e diferentes, explique-
lhe sempre o que vai fazer e o que quer que ela faça.

Introduza a criança a novas situações com calma, para a
ajudar a relaxar e a confiar em si. Converse com a criança,
dê-lhe a oportunidade de responder e participar.

Comunicar com uma criança com PC:
Não se concentre apenas na fala. Qualquer coisa que a
criança faça, passível de ser interpretada como tendo
significado, pode ser uma mensagem sobre como se sente
ou sobre o que quer.

Expressões faciais, sons, acenar, afastar coisas, balançar a
cabeça para rejeitar, apontar ou apontar com o olhar
(alternar olhar para o objeto e para o rosto da pessoa),
olhar e vocalizar, podem ser formas alternativas ou
aumentativas que a criança utiliza para se fazer entender.

Comunicação alternativa e aumentativa:
Se a fala da criança for difícil de entender ou se a criança
não falar, mas tiver ideias específicas do que deseja
comunicar poderão ser utilizadas imagens para melhorar a
comunicação.

Existem diversos “sistemas pictográficos para a
comunicação” que foram desenvolvidos para crianças com
dificuldades na expressão pela fala.

Fazem parte deste documento algumas tabelas de
comunicação que podem ser usadas para comunicar com
crianças com PC ou crianças que falam outras línguas com
as quais não estamos familiarizados.

https://isaac-online.org/english/aac-support-for-ukraine/
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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;
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 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.














