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A Conferência foi realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, no
Hotel Cambirela em Florianópolis/SC.
1. Deficientes visuais – Políticas públicas – Santa Catarina. 2. Pessoa com
deficiência – Acessibilidade. 3. Educação especial – Conferência – Santa Catarina. I.
Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE). II. Título.
CDD 362.4 – 20. ed.

EIXO 1. SAÚDE E PREVENÇÃO
Implementar novas medidas relacionadas à promoção da saúde ocular/visual e
prevenção da deficiência visual e intensificar as existentes, visando diminuir a
incidência de deficiência visual evitável e recuperável.
Propor a aprovação do projeto de Lei nº 4.090/2015, que institui a obrigatoriedade de
realização do exame neonatal “Teste do Olhinho” (Teste do Reflexo Vermelho)
ainda na maternidade e durante os três primeiros anos de vida, acompanhamento
importante para detectar patologias oculares e identificar possíveis ametropias e
estrabismo.
Promover ações de diferentes naturezas (conscientização dos profissionais da rede
básica de saúde sobre os serviços oferecidos, aumento do número de profissionais
e serviços relacionados à visão, entre outros) que otimizem o itinerário terapêutico,
facilitando o acesso da população aos serviços oculares/visuais nos diferentes
âmbitos de atenção à saúde, diminuindo as lacunas existentes e favorecendo o
diagnóstico e os tratamentos clínico e reabilitatório precoces.
Realizar campanhas de segurança no trânsito para evitar acidentes que possam
gerar deficiência visual.
Realizar campanhas de orientações e prevenção de saúde acessíveis a todos (ou
seja, com materiais disponíveis em Braille, em escrita ampliada e com contraste, em
áudio, em Libras etc.).
Promover a acessibilidade informacional, por meio da divulgação de materiais
(folders, e-mails, banners, panfletos, postagens em redes sociais) acessíveis às
pessoas com deficiência visual mediante a escrita em Braille, a escrita em letra
ampliada com contraste, a audiodescrição adequada por meio do uso da ferramenta
texto alternativo na edição de imagens, entre outros recursos acessíveis.
Aumentar o número e garantir a distribuição adequada de oftalmologistas na
Atenção Primária à Saúde.

Ampliar e descentralizar o Serviço de Reabilitação Visual e Adaptação de
Prótese Ocular (SRV/SAPRO) do SUS no Estado de Santa Catarina, atualmente
oferecido por uma única instituição, de modo a ofertá-lo em outras localidades e
atender ao expresso na Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015) quanto à
prestação de serviço próximo ao domicílio da pessoa com deficiência e aumentar a
rede de atendimento para melhor capilarizar a oferta de modo a distribuir a
demanda.
Revisar o Plano de Ação para a Estruturação da Rede de Cuidados à Saúde da
Pessoa com Deficiência em Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2013), que propôs
a instituição de um CER II nas macrorregiões Grande Oeste e Meio Oeste, a ser
localizado no município de Chapecó.
Divulgar amplamente o Serviço de Reabilitação Visual e Adaptação de Prótese
Ocular aos profissionais que atuam na rede básica de atenção à pessoa com
deficiência visual para que possam realizar os encaminhamentos necessários.
Cumprir a legislação relativa ao benefício completo do Tratamento Fora de
Domicílio (TFD), ou seja, transporte e ajuda de custo, quando da necessidade de
comparecer ao SRV/SAPRO ou a qualquer outro tratamento de saúde/reabilitação
relacionado à condição de saúde do usuário.
Aumentar o número de profissionais da equipe multiprofissional do SRV/SAPRO,
enquanto não há descentralização do serviço no estado, para atender à demanda de
usuários em seu serviço e reduzir ou extinguir as listas de espera (ingresso inicial e
retorno).
Otimizar a forma de contratação dos profissionais do SRV/SAPRO, de modo que
sejam prontamente substituídos em caso de afastamento, evitando a suspensão do
referido serviço.
Atualizar o Plano de Cargos e Vencimentos da FCEE para garantir a presença
contínua de oftalmologista no SRV/SAPRO.
Realizar a manutenção periódica de equipamentos de trabalho utilizados no
SRV/SAPRO.

Planejar antecipadamente a aquisição dos recursos ópticos, não ópticos e próteses
oculares, considerando todo o processo licitatório e também a disponibilidade de
recursos financeiros, de modo a evitar a falta dos mesmos e a realização de
prescrição e o não oferecimento do recurso necessário ao usuário do SRV/SAPRO.
Atualizar a lista de recursos ópticos (lupa digital eletrônica, entre outros), não
ópticos e próteses oculares (prótese óculo-palpebral) disponibilizadas pelo SUS,
considerando os avanços e inovações tecnológicas.
Favorecer a acessibilidade urbanística à FCEE com a disponibilização de
sinalização sonora na faixa de pedestre em frente à instituição, a adaptação das
calçadas com piso podotátil com contraste, entre outros recursos acessíveis.
Promover a acessibilidade arquitetônica do SRV/SAPRO:
•

Implantar piso podotátil com contraste nos ambientes internos;

•

Identificar as portas com escrita em Braille e em letra ampliada com contraste;

•

Adaptar os banheiros com acessibilidade para todos;

•

Trocar o tipo de abertura das janelas, que resulta em acidentes,
principalmente com pessoas com deficiência visual;

•

E de outros aspectos pertinentes.

Melhorar o sistema estatístico utilizado pela FCEE, bem como capacitar os
profissionais para o seu correto preenchimento, melhorando a obtenção de dados
estatísticos referente ao serviço, tanto por profissionais da FCEE quanto pelas
instituições que possuem acordo firmado com a FCEE.
Convocar os profissionais que atuam na rede básica de atenção à pessoa com
deficiência visual (Sistema SISREG) a realizar o curso de capacitação sobre o
encaminhamento ao SRV/SAPRO.
Adequar ao novo modelo de avaliação da deficiência, conforme disposto na LBI,
bem como atualizar as legislações referentes à concessão de benefícios (órteses e
próteses, passe livre, entre outros), de modo a contemplar todas as pessoas com
deficiência visual que apresentem prejuízos funcionais.
Otimizar a rede de atenção psicológica existente para dar suporte à saúde mental
das pessoas com deficiência visual.

Instituir ou ampliar, em todos os municípios catarinenses sob responsabilidade dos
gestores municipais, a modalidade de transporte alternativo que viabilize às
pessoas com deficiência visual o acesso aos serviços de habilitação/reabilitação
disponibilizados, inclusive nas associações.
Implantar imediatamente o instrumento de

avaliação

biopsicossocial

da

deficiência previsto na LBI.
Capacitar os profissionais de saúde para o atendimento adequado às pessoas com
deficiência, eliminando qualquer atitude que possa ser considerada uma barreira
atitudinal.
Qualificar a formação inicial e continuada (pós-graduação) dos profissionais de
saúde para que tenham qualificação técnica para prestar atendimento às pessoas
com deficiência.
Implantar imediatamente o cadastro único das pessoas com deficiências previsto
na LBI.

EIXO 2. INCLUSÃO SOCIOPROFISSIONAL
Realizar campanhas com a finalidade de sensibilizar a sociedade em relação à
capacidade das pessoas com deficiência visual:
•

Subsidiar e incentivar a aquisição de recursos de Tecnologia Assistiva e a
promoção da acessibilidade.

•

Informar/sensibilizar as famílias sobre a importância do trabalho para a
inclusão e participação social da pessoa com deficiência visual.

•

Esclarecer as questões relacionadas aos direitos sociais, previdenciários e
trabalhistas das pessoas com deficiência.

•

Esclarecer que é facultado à pessoa com deficiência curatelada a adoção de
processo de tomada de decisão apoiada e que a curatela abrange somente
os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, e não
alcança o direito à educação e ao trabalho (BRASIL, 2015).

Disponibilizar à população em geral os dados institucionais sobre formação,
profissionalização e empregabilidade das pessoas com deficiência visual.
Reduzir/isentar a carga tributária para produtos nacionais e importados, bem como
facilitar o processo de importação para a aquisição de recursos de Tecnologia
Assistiva.
Ampliar a oferta de cursos de capacitação, voltados às pessoas com deficiência
visual, para o uso da Tecnologia Assistiva.
Garantir que as instituições ofertem as condições necessárias para a
profissionalização das pessoas com deficiência visual.
Garantir que as instituições de e para cegos ofertem as condições necessárias para
a profissionalização das pessoas com deficiência visual.
Garantir o acesso e a permanência à rede regular de ensino a todas as pessoas
com deficiência visual em idade escolar, visando futura formação técnico-profissional
e superior.
Garantir e fortalecer a atuação da auditoria fiscal do trabalho, respeitando as
prerrogativas do cargo.
Garantir o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), em
formato acessível, nas diferentes esferas de governo (legislativo, executivo,
judiciário e ministério público), em âmbito federal, estadual e municipal, objetivando
acompanhar as políticas públicas.
Regulamentar o Auxílio-inclusão, previsto no Art. 94 da Lei Brasileira de Inclusão
(Lei nº 13.146/2015).
Alterar ou suprimir o Art. 203 da Reforma da Previdência que fixa o benefício
Auxílio-inclusão em 10% do BPC/LOAS:
•

Assegurar um percentual de acordo com a especificidade de cada pessoa
com deficiência, com vistas a garantir a dignidade humana.

Garantir o acompanhamento efetivo de quaisquer legislações pertinentes às
pessoas com deficiência, em sua criação e/ou alteração, por meio de audiências

públicas com a obrigatoriedade da presença de instituições representativas das
pessoas com deficiência.

EIXO 3. EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
Assegurar às pessoas com deficiência visual o direito à educação em condições de
igualdade, oportunidade e equidade com as demais.
Promover ações que permitam compreender o Atendimento Educacional
Especializado – AEE e o Centro de Atendimento Educacional Especializado –
CAESP como espaços para intervir de acordo com as especificidades dos
estudantes com deficiência visual na escola regular, com caráter complementar, não
sendo caracterizado como reforço escolar nem substitutivo do ensino.
Promover

ações

que

garantam

ao

estudante

com

DV

o

acesso

e

o

acompanhamento sistemático no Serviço de Reabilitação Visual e Adaptação de
Prótese Ocular.
Garantir a capacitação e a formação continuada aos professores e demais
profissionais do ensino para o atendimento aos estudantes com deficiência visual
matriculados em todos os níveis de ensino, inclusive no que concerne ao uso da
Tecnologia Assistiva.
Articular ações que minimizem os efeitos causados pela rotatividade dos
professores que atuam no AEE.
Ampliar o número de polos de atendimento educacional especializado aos
estudantes com deficiência visual da rede pública e privada.
Garantir, através do poder público e privado, a instrumentalização, implantação e
manutenção nos AEE, CAESP e contexto educacional de recursos específicos
como papel Braille, reglete, sorobã, máquinas Braille, computadores, impressora
Braille, softwares, entre outros.

Propor a articulação ministerial para a distribuição de kits contendo os seguintes
recursos: bengala, reglete, punção, guia de assinatura, folhas Braille, Sorobã e
outros.
Discutir/desenvolver práticas pedagógicas que permitam conciliar no contexto
educacional o uso do Sistema Braille e dos recursos tecnológicos, como os leitores
de telas, sem ocasionar o processo de “desbrailização”.
Garantir o desenvolvimento de ambientes virtuais e conteúdo digital acessível,
seguindo padrões nacionais e internacionais de acessibilidade como os protocolos
e-MAG e W3C.
Fomentar e garantir pesquisas e inovações que versem sobre a aplicação para fins
educacionais da Tecnologia Assistiva voltada às pessoas com deficiência visual.
Ampliar a divulgação das informações que versem acerca dos procedimentos de
obtenção dos livros em formatos acessíveis disponibilizados pelo MEC.
Desenvolver, em todos os níveis de ensino, metodologias para o atendimento dos
estudantes com cegueira adquirida recentemente.
Promover ações de combate às barreiras atitudinais em todos os níveis de ensino.
Incentivar a participação dos estudantes com deficiência visual e seus profissionais
nos processos de discussão e elaboração de políticas públicas no âmbito da
Educação Especial.

EIXO 4. ACESSIBILIDADE: INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Atender os objetivos da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e
promover a acessibilidade em todos os contextos de vida, para todas as pessoas,
assegurando plenamente a inclusão e a participação social:
•

É de suma importância promover a acessibilidade com medidas apropriadas
para esse fim e não somente promover medidas paliativas na tentativa de

resolver, por completo ou mesmo parcialmente, problemas específicos de
acessibilidade.
Realizar campanhas de conscientização, voltadas tanto às pessoas com
deficiência como a toda a população, para a compreensão de que as pessoas com
deficiência são, acima de tudo, pessoas, as quais, como toda a população, têm seus
direitos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e, como
pessoa com deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas, têm
seus direitos resguardados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e pela Lei Brasileira de Inclusão (ONU, 2006; BRASIL, 2015):
•

Conscientizar a pessoa com deficiência sobre os seus direitos assegurados e
que deve exigir seus direitos à acessibilidade para obter condições
equiparadas às demais pessoas;

•

Conscientizar a família, a sociedade e o Estado sobre os direitos das pessoas
com deficiência visual e que devem garantir a igualdade de condições de
acessibilidade e não prover caridade ou assistencialismo e que a
acessibilidade resulta em melhoria para todos e não somente para as
pessoas com deficiência.

Desenvolver produções técnicas como manuais, folders, entre outras, voltadas à
informação, conscientização e instrumentalização relacionadas às necessidades das
pessoas com deficiência visual para a população em geral.
Instituir a responsabilidade dos diferentes setores (Estado, sociedade e família)
para a operacionalização e a fiscalização do cumprimento das leis, bem como
instituir as penalidades diante do descumprimento das leis.
Analisar a usabilidade e a eficácia das normas técnicas a partir da vivência e de
estudos junto às pessoas com deficiência visual e técnicos da área.
Responsabilizar o poder público municipal pela acessibilidade nas calçadas:
•

Construir/adaptar e manter as calçadas adequadas e acessíveis conforme as
normas vigentes.

Conscientizar a sociedade a conservar as calçadas acessíveis e limpas (não
colocação de obstáculos móveis e fixos como lixeiras aéreas, floreiras, postes etc.).

Prover sinalização, faixas de pedestre e/ou passarelas nas vias públicas
movimentadas;
Prover sinalização sonora e tátil adequadas e seguras nos semáforos, com
informação tátil sobre o layout da via;
Garantir espaço com acessibilidade para a circulação de pedestres em calçadas
onde existe recuo para estacionar veículo, orientando adequadamente as vagas de
estacionamento, de modo a garantir a passagem de todas as pessoas.
Prover sinalização, em Braille, em letra ampliada com contraste e sonora, e também
em código QR (lido por aplicativo em celular e tablet) nos elevadores em espaços
públicos e privados de uso coletivo:
•

Conscientizar sobre a importância da sinalização para a independência e
autonomia da pessoa com deficiência visual;

•

Informar como realizar a sinalização de forma adequada.

Conscientizar os proprietários de estabelecimentos comerciais para torná-los
acessíveis e respeitar a legislação vigente:
•
•

Desenvolver campanhas de conscientização;
Desenvolver manual informativo sobre como tornar os estabelecimentos comerciais
acessíveis.

Exigir na expedição de alvará de funcionamento, para edificações públicas e
privadas de uso coletivo já construídas, a instalação de pisos podotáteis nos
corredores dos edifícios públicos e privados, comerciais e residenciais, para indicar
estabelecimentos ou outros espaços públicos ou de uso coletivo;
Exigir na obtenção ou atualização do alvará de funcionamento que as placas de
identificação com nome, andar e número dos estabelecimentos comerciais e
residenciais sejam também disponibilizadas em Braille e em letra ampliada com
contraste.
Criar e alimentar um banco de dados único com informações sobre o número de
pessoas cegas e com baixa visão no Estado e por município.
Disponibilizar indicação sonora das senhas nos espaços de atendimento ao público;

Disponibilizar as informações de forma a atender os critérios de acessibilidade:
•

Disponibilizar materiais impressos em Braille e em letra ampliada com
contraste;

•

Disponibilizar materiais e ambientes virtuais (redes sociais, sites) acessíveis
conforme regras de acessibilidade digital WCAG/W3C e do modelo de
acessibilidade em governo eletrônico e-MAG referente ao Governo Federal;

•

Adotar normas e/ou modelo de acessibilidade em governo eletrônico referente
às esferas Estadual e Municipal.

Adequar os sistemas responsáveis pela emissão de documentos pessoais, como
Registro Geral (RG), a contemplar a opção “alfabetizado em Braille”.
Disponibilizar livros e revistas em formato acessível: digital, em Braille e com letra
ampliada com contraste.
Informar e conscientizar a população para realizar a abordagem adequada da
pessoa com deficiência visual:
•
•

Veicular campanhas na mídia;
Desenvolver material informativo de como realizar a abordagem.

Informar e conscientizar os comerciantes e trabalhadores autônomos sobre os
direitos do cliente com deficiência visual, em particular sobre o direito de circular
com o cão-guia.
Qualificar a atuação profissional a partir do embasamento teórico-prático em
acessibilidade e desenho universal:
•

Incluir nos cursos de graduação e pós graduação nas áreas de Arquitetura e
Urbanismo, Engenharia Civil e Design de Interiores disciplina ou conteúdo
programático em disciplina afim sobre acessibilidade e desenho universal;

•

Incluir em todos os cursos técnicos, de graduação e pós graduação disciplina
ou conteúdo programático em disciplina afim sobre acessibilidade, desenho
universal, tecnologia assistiva, inclusão e/ou temas que capacitem os
profissionais a considerar e favorecer a inclusão e a participação social das
pessoas com deficiência visual em sua prática profissional;

•

Criar cursos técnicos ou de pós graduação específicos em acessibilidade e
desenho universal.

Conscientizar as pessoas com deficiência visual quanto a presença de sistema de
audiodescrição nos teatros e cinema.
Conscientizar os estabelecimentos de teatro, cinema e museus para torná-los
acessíveis e respeitar a legislação vigente:
•

Desenvolver campanhas de conscientização;

•

Desenvolver um manual informativo sobre como tornar os teatros e cinemas
acessíveis;

Fiscalizar os teatros, cinemas e museus em relação à oferta de sistema de
audiodescrição e demais normas de acessibilidade vigentes;
Exigir dos teatros e cinemas a oferta de sinalização para localização das poltronas;
Reduzir e/ou isentar impostos sobre produtos de tecnologia assistiva.
Conscientizar as pessoas com deficiência visual, os profissionais que as assistem e
a população em geral sobre a possibilidade de exigir os direitos das pessoas com
deficiência por meio de denúncias dirigidas às Promotorias de Justiça do Ministério
Público de Santa Catarina.
Fornecer informações detalhadas de como proceder para realizar as denúncias, de
modo a fornecer os dados necessários para a sua efetivação.
Facilitar o acesso da pessoa que denuncia aos encaminhamentos em relação à
denúncia realizada.
Garantir às pessoas com deficiência visual o acesso aos serviços que a cidade
oferece.
Garantir o cumprimento das leis e normas existentes.
Modificar as estruturas urbanas e espaços edificados públicos e privados, de uso
público ou de uso coletivo, para garantir acessibilidade a todas as pessoas.
Aplicar as penalidades para a sociedade e para os entes públicos quando do não
cumprimento da legislação vigente.

Incluir o conceito de Desenho Universal como diretriz em todas as questões que
dizem respeito à acessibilidade no espaço construído e equipamentos urbanos
(público e privado de uso coletivo).
Formar cultura em acessibilidade entre os atuais e futuros cidadãos:
•

Propor à Escola do Legislativo projeto para as escolas sobre informação e
conscientização das necessidades das pessoas com deficiência visual, por
meio dos Programas “Vereador Mirim” e “Parlamento Jovem”, que atuam com
estudantes de ensino fundamental e médio.

•

Propor a criação de novos projetos junto ao público infantil e juvenil para a
formação de cultura em acessibilidade.

•

Propor projetos que disseminem a informação sobre acessibilidade e desenho
universal para administradores públicos, legisladores, técnicos e lideranças
municipais.

Propor a formação de uma rede de apoio mediante a criação de um Núcleo de
Acessibilidade constituído por uma equipe com membros das instituições
participantes desta conferência para a realização de consultoria em acessibilidade.

EIXO 5. FINANCIAMENTO, PARCERIAS E PROJETOS

A FCEE, em parceria com as federações representativas na área da deficiência
visual e associações, apresentará estratégias para a captação de recursos,
melhorando a proficiência das OSCs sobre competência de gestão.
A FCEE fomentará a criação de rede de organizações da sociedade civil, a fim de
promover o intercâmbio de melhores práticas e, potencialmente, criar parcerias entre
si.
Promover capacitação especializada e contínua para gestores e técnicos das
instituições na elaboração de projetos para a captação de recursos, financiamento,
gestão de planejamento e parcerias para as OSCs.

Fazer o acompanhamento e monitoramento das ações desenvolvidas na área da
captação de recursos, parcerias e financiamento, com o intuito de fortalecer
tecnicamente o conceito de gestão, autonomia e sustentabilidade.
As federações representativas das pessoas com deficiência proporão junto às
Câmaras de Vereadores a padronização para um ano do prazo de obtenção do
título de utilidade pública.
As federações das pessoas com deficiência proporão junto ao Governo Catarinense
a criação de cartas para Captação de Recursos e/ou Nota Fiscal social.
A FCEE com o apoio das federações encaminhará ofício ao Conselho Regional de
Contabilidade (CRC/SC) solicitando curso direcionado ao Terceiro Setor para as
instituições especializadas.
A FCEE fomentará a criação de um banco de projetos para captação de recursos.

