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Essa cartilha tem como objetivo fornecer informações a respeito da Inclusão Profissional 

de Pessoas com Deficiência, além de trazer uma contextualização geral do assunto e proporcionar 

um maior conhecimento sobre as formas corretas de se relacionar, visando assim diminuir as 

barreiras atitudinais e práticas que podem gerar preconceitos. 

O conhecimento sobre esse assunto possibilita que os profissionais com deficiência sejam 

incluídos nas empresas de forma efetiva, valorizando cada uma de suas particularidades, 

potencialidades, direitos e deveres. Tais fatores garantem à Organização um ambiente mais 

estruturado e igualitário e, consequentemente, com maior Responsabilidade Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumaré, Novembro de 2016 

Grupo de Apoio NISFRAM 

 

 

Símbolo Internacional de Acessibilidade 
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 1. CONCEITO 
 

Segundo definição da Convenção da ONU, 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.  

 

1.1. Terminologias 

 

Corretas: Pessoa com Deficiência (física, auditiva, visual, intelectual, etc.) - termo aceito 

mundialmente. Abreviação do termo Pessoa com Deficiência: PCD. 

Incorretas: Surdo-mudo, Portador de deficiência ou portador de necessidades especiais. 

Pejorativas: Deficiente, aleijado, inválido, excepcional, retardado, incapaz, mongoloide, 

defeituoso, entre outros. 

 

 2. DADOS SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que no mundo existam 610 milhões de 

pessoas com deficiência, sendo que 386 milhões (63,3%) fazem parte da população 

economicamente ativa. 

Segundo o Censo 2010 do IBGE, cerca de 23,9% dos brasileiros possuem algum tipo de 

deficiência – visual, auditiva, motora e mental ou intelectual.  

Fonte: Censo IBGE 2010 
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 3. TIPOS DE DEFICIÊNCIA 
 

Segundo a Legislação Brasileira, considera-se Pessoa com Deficiência o indivíduo que 

possuir uma ou mais das deficiências abaixo: 

 

Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida 

por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; (Decreto nº 5.296/04, 

Art. 70) 

 

Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 

0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 

campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores; (Decreto nº 5.296/04, Art. 70) 

Deficiência Visual – Visão Monocular: Pessoas com deficiência visual monocular, 

por meio da decisão do MTE, também são considerados pela Lei como pessoas com 

deficiência visual; (CONJUR/MTE 444/11) 

 

Deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização 

dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho; 

(Decreto nº 5.296/04, Art. 70) 

 

 

Fonte: Censo IBGE 2010 
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Deficiência Psicossocial: De acordo com a ratificação do Governo Brasileiro sobre a 

Convenção da ONU acerca dos Direitos das Pessoas com Deficiência, indivíduos com transtornos 

psicossociais passaram a ser também considerados como pessoas com deficiência. Estão incluídos 

transtornos como: Esquizofrenia; Síndrome de Rett; Síndrome de Asperger e Autismo; entre 

outros; (Decreto 6.949, de 25/8/09) 

 

Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. (Decreto nº 5.296/04, Art. 70) 

 
3.1. Comprovação da Deficiência 

 

A condição de Pessoa com Deficiência pode ser comprovada por meio de: 

- Laudo médico; 

- Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo INSS para trabalhador afastado por 

acidente ou doença. 

 

 

Exemplo de Certificado de Reabilitação do INSS 
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 4. EMPREGABILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LEI DE COTAS  
(LEI 8213/91) 

 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% 

(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 

com deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

 I - até 200 empregados......................................................................2%; 

  II - de 201 a 500..................................................................................3%; 

 III - de 501 a 1.000.............................................................................4%; 

  IV - de 1.001 em diante......................................................................5%. 

 

4.1. Multa 

A partir de janeiro de 2016 os valores de multas pelo descumprimento da Lei de Cotas 

variam entre R$ 2.143,04 à R$ 214.301,53 - segundo a Portaria Interministerial MPS/MF Nº 01, de 

08/01/2016. 

Sobre este valor pode ser acrescido um percentual que será definido pela autoridade do 

Ministério do Trabalho e Emprego, o Auditor Fiscal do Trabalho, e varia conforme a faixa em que a 

empresa se encontra. 

 

4.2. Contratação  

O anúncio da vaga deverá ser realizado sem especificar o tipo de deficiência. É necessário 

também garantir a acessibilidade desde o momento da entrevista, como por exemplo: 

 

- Intérprete de Libras (surdos); 

- Acesso para cadeirantes (deficientes físicos); 

- Proporcionar ambiente sem obstruções (deficientes físicos); 

- Fichas ou testes com tamanho de fonte aumentado ou em Braille (deficientes visuais); 

- Auxílio de locomoção (deficientes visuais e físicos). 

Para ser admitido pela Lei de Cotas, o trabalhador com deficiência precisa - sob o seu 

consentimento -, conforme preenchimento do médico do trabalho na empresa, assinar o Laudo 

Caracterizador de Deficiência, fornecido pelo médico do trabalho da Organização, de acordo 

com o Decreto 3.298/199. 
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4.3. Práticas Discriminatórias 

- Contratar apenas trabalhadores que possuam deficiências leves; 

- Preencher a totalidade de vagas da empresa para pessoas com deficiência com o mesmo 

tipo de deficiência para todos os trabalhadores; 

- Manter todos os trabalhadores com deficiência na empresa trabalhando juntos no 

mesmo setor; 

- Manter diferenciações salariais entre trabalhadores com e sem deficiência exercendo a 

mesma função. 

 

 

 5. ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO 
(LEI 13.146/15) 

 

Segue abaixo um compilado sobre disposições a respeito da acessibilidade para pessoas 

com deficiência relacionados às empresas em geral: 

 

5.1. Direito ao Trabalho 

Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance 

para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos 

ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na 

zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida; (Art. 3º) 

Art. 34.  A pessoa com deficiência tem direito ao 

trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível 

e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 

§ 1o  As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são 

obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 

§ 2o  A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por 

trabalho de igual valor. 
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§ 3o  É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação 

em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, 

exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação 

profissional, bem como exigência de aptidão plena. 

§ 4o  A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, 

treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos 

profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os demais 

empregados. 

§ 5o  É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação 

e de capacitação. 

 

Art. 37.  Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação 

competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação 

trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o 

fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. 

Parágrafo único.  A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por 

meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes: 

I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção 

no campo de trabalho; 

II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da 

pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente 

facilitador e de apoio no ambiente de trabalho; 

III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada; 

IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de 

estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais; 

V - realização de avaliações periódicas; 

VI - articulação intersetorial das políticas públicas; 

VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. 

 

5.2. Acessibilidade - Disposições Gerais 

Art. 57.  As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir 

acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como 

referência as normas de acessibilidade vigentes. 
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 Retirada de obstáculos nas entradas 
dos prédios 

 Rampas 

 Elevador 
 Catraca acessível ou portão lateral de 

entrada 

 Elevador 

 

5.3. Acesso à Informação e à Comunicação 

Art. 63.  É obrigatória a 

acessibilidade nos sítios da internet 

mantidos por empresas com sede ou 

representação comercial no País ou 

por órgãos de governo, para uso da 

pessoa com deficiência, garantindo-lhe 

acesso às informações disponíveis, 

conforme as melhores práticas e 

diretrizes de acessibilidade adotadas 

internacionalmente. 

 

 
 

 6. SUGESTÕES PARA MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE 
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 Veículo adesivado indicando 
condutor com deficiência auditiva 

 

 Banheiros, bebedouros e telefones acessíveis 

 Elevadores 

 Balcões e mesas em altura adequada para pessoa em cadeira de rodas; 

 Veículo adaptado 
para cadeirantes 

 

 Veículo adaptado para 
deficientes físicos em 

geral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: Os critérios gerais e normas técnicas específicas sobre acessibilidade de 

espaços estão presentes no decreto 9050:2015 da ABNT. 
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 7. SENSIBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 
 

 A equipe da Organização pode não estar acostumada a trabalhar com uma Pessoa com 

Deficiência, o que torna o papel do RH e dos gestores muito importante no processo de inclusão 

do novo colaborador. 

Além das adaptações 

necessárias à acessibilidade, a 

empresa pode realizar 

treinamentos com o grupo de 

trabalho, como por exemplo, curso 

de Libras para aqueles que 

trabalham com os surdos, 

instruções sobre como ajudar 

pessoas cadeirantes, cegas ou com 

mobilidade reduzida na locomoção 

dos mesmos e a utilização de 

softwares específicos ou aumento 

de fonte no computador no caso 

de compartilhamento desse 

equipamento. 

 

7.1. Retenção 

O funcionário com deficiência pode e deve ser avaliado assim como os sem deficiência. O 

gestor deve apenas atentar-se para verificar se houve o acesso adequado às informações, 

treinamentos, regulamentos e manuais conforme a necessidade de cada colaborador. 

Da mesma forma, a Pessoa com Deficiência deve ter a oportunidade de ser promovido de 

cargo ou receber aumento de salário por mérito. 

 

7.2. Demissão  

A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social 

ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias e a dispensa imotivada 

em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro 

trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. (Lei 8213/91) 
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 8. LINGUAGENS E COMUNICAÇÃO 
 
 

8.1. BRAILLE 

 

Utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão, o sistema Braille é um processo de escrita 

e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, provenientes da combinação de até seis pontos 

dispostos em duas colunas com três pontos cada. Pode-se fazer a representação tanto de letras, 

como algarismos e sinais de pontuação. Sua leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de 

uma ou duas mãos ao mesmo tempo. 

O código foi criado pelo francês Louis Braille (1809-1852). No Brasil, o sistema Braille está 

presente desde 1854. 
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8.2. LIBRAS 

 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi estabelecida, na Lei nº 10.436/2002, como língua 

oficial das pessoas surdas. É considerada, portanto, como a segunda Língua Oficial do Brasil. 

Assim como a Língua Portuguesa, Libras também é composta por diversas regras 

específicas, verbos, pronomes, etc. Cada palavra é representada por um sinal diferente, e os sinais 

por sua via variam de acordo com os seus classificadores (configurações de mãos que dão origem 

aos sinais).  

Libras é uma Língua exclusiva do Brasil. Em outros países, os sinais variam conforme o seu 

idioma. 
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8.3. LIBRAS TÁTIL 

 

Uma das formas de comunicação das pessoas Surdocegas é a Libras Tátil, que consisite 

em uma adaptação da Língua Brasileira de Sinais utilizando-se o tato. 

Seu alfabeto manual consiste em fazer, com a mão, um sistema de signos sobre a palma 

do interlocutor. São diversos tipos de códigos adotados nesse procedimento; a forma mais comum 

é aquela onde cada letra é representada pelas diferentes posições dos dedos e da mão. 
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 10. DATAS COMEMORATIVAS 
 

 

- 21 de Março - Dia Internacional da Síndrome de Down; 

- 02 de Abril - Dia Mundial de conscientização do Autismo; 

- 21 de Setembro - Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; 

- 10 de Outubro - Dia Mundial da Saúde Mental; 

- 11 de Outubro - Dia do Deficiente Físico; 

- 26 de Novembro – Dia Nacional do Surdo; 

- 03 de Dezembro - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência; 

- 13 de Dezembro – Dia Nacional do Cego. 

 
“Nenhuma limitação atrapalha a vida” 

Maria de Lourdes Guarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Apoio NISFRAM 
Rua Palmiro Novi, 297 

Residencial Ipiranga - Sumaré/SP 
Fone: (19) 3832-1748 / 3832-1235 

www.nisfram.org.br 

www.calaiam.com.br 

http://www.nisfram.org.br/
http://www.calaiam.com.br/

