
1

GUIA GUIA INFORMATIVO DE
APOIO: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

COMO SUJEITAS DE DIREITOS E
PROTAGONISTAS DE SUAS VIDAS

Niterói
10 e 17 setembro de  2022



2

1. Introdução
Serve esse guia informativo para orientar, de maneira geral, onde buscar os

serviços e lazer destinados a pessoas com deficiência no Município de Niterói, que

tem se destacado em preocupações com os munícipes com deficiência.

Num primeiro momento destaca-se a Secretaria de Acessibilidade de Niterói,

que pela terceira vez tem uma pessoa com deficiência na Coordenação da pasta

municipal, fazendo juz ao lema “Nada sobre nós, sem nós”1; outro importante

destaque é a acessibilidade para Surdos no Site da Prefeitura que lançou o avatar

interativo em Libras; a acessibilidade para os paratletas da Canoa Havaiana

também é digna de observação, uma vez que a cidade, através da Andef tem se

destacado nacionalmente no apoio a atletas paraolímpicos. O Selo Acessível da

Prefeitura de Niterói é também uma iniciativa digna de nota, pois tem como objetivo

a adequação do comércio local às necessidades  das pessoas com deficiências.

As informações em saúde aqui arroladas visam orientar as pessoas para que

encontrem reabilitação em saúde desde os serviços de prevenção até os

atendimentos especializados dentro do próprio no Município de Niterói, que conta,

como será visto adiante com o serviço ponto a ponto, cuja finalidade é o

deslocamento seguro de casa até o local do serviço especializado . Pela

proximidade, os serviços de alta complexidade também são oferecidos na capital do

Estado, o Município do Rio de Janeiro, tendo dois grandes e consagrados serviços

de referência, no caso de pessoas com deficiência sensorial: Surdos no INES, em

Laranjeiras e Cegos no Instituto Benjamin Constant, na Urca.

Nesse guia podem ser encontrados serviços de atendimento jurídico

específico, na Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com

Deficiência do Núcleo Niterói e as instituições filantrópicas para atendimento

1 A frase "Nada Sobre Pessoas com Deficiência, Sem as Pessoas com Deficiência" foi usada pela
primeira vez em um documento internacional, a Declaração de Madri (23/3/2002). O movimento de
pessoas com deficiência criou uma  versão brasileira:  "Nada Sobre Nós, Sem Nós

http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/05/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-avatar-interativo-em-libras/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2021/12/06/site-da-prefeitura-ganha-recursos-de-acessibilidade/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/05/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-avatar-interativo-em-libras/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/05/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-avatar-interativo-em-libras/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/03/17/acessibilidade-para-os-paratletas-da-canoa-havaiana/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/03/17/acessibilidade-para-os-paratletas-da-canoa-havaiana/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/03/17/acessibilidade-para-os-paratletas-da-canoa-havaiana/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2021/02/25/selo-acessivel/
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especializado. Também separou-se aqui algumas indicações de filmes e/ou séries,

de países diferentes que discutem as necessidades das pessoas com deficiências.

2. Prefeitura de Niterói - Secretaria de
Acessibilidade

A médica neurologista e cadeirante Tânia Rodrigues2, militante da causa da

pessoa com deficiência, reassumiu, em 30 de maio de 2022, o cargo de secretária

na pasta da Acessibilidade do Governo Municipal, pela terceira vez, a pasta da

Acessibilidade com foco nos projetos aliados à saúde e ao esporte. Em 1981 ajudou

a fundar a Associação Niteroiense de Deficientes Físicos - ANDEF. Foi fundadora e

Secretaria da Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, entre 1984

e 1986.

Figura 1 - Tânia Rodrigues, pela terceira vez à frente da Acessibilidade em Niterói

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, 01  de junho de 2022

2.1. A acessibilidade para Surdos e o lançamento do avatar interativo

em Libras e cria recursos de acessibilidade no seu Site

Em comemoração ao Dia Nacional da Acessibilidade, celebrado no dia 5 de

dezembro de 2021, o site da Prefeitura de Niterói conta com mais recursos para

2 Foi Vereadora de Niterói entre 1992 e 1994, Exerceu mandatos de Deputada Estadual entre 1994 e
2003 com vasta produção Legislativa e atuação em varias CPIs, Em 2012 voltou a Câmara de Niterói
sendo a quinta Vereadora mais votada. Em 2014, concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ para a legislatura de 2015-2019 , sendo eleita suplente na
coligação. Assumiu o cargo em 2015 após Cidinha Campos ser escolhida secretária no Governo
Pezão.Em abril de 2016, deixou o cargo,quando o PDT deixou a base aliada do governador Luiz
Fernando Pezão,e Cidinha Campos reassumiu sua cadeira na ALERJ.

http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/05/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-avatar-interativo-em-libras/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/05/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-avatar-interativo-em-libras/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/05/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-avatar-interativo-em-libras/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2021/12/06/site-da-prefeitura-ganha-recursos-de-acessibilidade/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2021/12/06/site-da-prefeitura-ganha-recursos-de-acessibilidade/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/06/01/tania-rodrigues-assume-pela-terceira-vez-a-pasta-da-acessibilidade-com-foco-nos-projetos-aliados-a-saude-e-ao-esporte/
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pessoas com deficiência e lançou a Maria, a primeira atendente virtual interativa e

personalizada do Brasil.

Figura 2 e 3 - Apresentação de Maria, o avatar que vai substituir, no site da Prefeitura,

o padrão utilizado desde dezembro

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, 13 de maio de 2022

2.2. O Serviço Ponto a Ponto e a acessibilidade para os
paratletas da Canoa Havaiana

Em 31 de janeiro de 2022 a Prefeitura fez uma alteração no decreto que

regulamenta o serviço de Ponto a Ponto. Esse é um atendimento específico para

http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/01/31/prefeitura-de-niteroi-altera-regulamento-do-ponto-a-ponto/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/03/17/acessibilidade-para-os-paratletas-da-canoa-havaiana/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/03/17/acessibilidade-para-os-paratletas-da-canoa-havaiana/
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pessoas com deficiência físico-motora e/ou múltipla com alto grau de severidade na

locomoção de casa para o tratamento e retorno à residência. O serviço funciona

para os usuários cadastrados, com uma programação pré-agendada e atende o

itinerário da residência até o centro de reabilitação, das 7h às 19h, de segunda à

sexta. As instituições que possuem convênio de reabilitação com a prefeitura são a

Associação Fluminense de Reabilitação, Associação Fluminense de Amparo aos

Cegos, Associação Pestalozzi de Niterói e APAE Niterói. A prefeitura renova o

serviço a cada 12 meses.

A Secretaria Municipal de Acessibilidade de Niterói apoiou com um estande

de apoio para os paratletas. O apoio aos paratletas é importante, pois eles têm se

destacado mundialmente. No Município a Associação Niteroiense de Deficientes

Físicos (Andef), continua atuando nos esportes e atletas da entidade, como

Clodoaldo Silva (Natação), Wescley Oliveira (vôlei sentado) e Vanderson da Silva

(lançamento de disco), foram convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

e foram muito vitoriosos (Guia de Niterói).

Figura 4- O Transporte Ponto a Ponto         Figura 5 - Apoiando os paratletas

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,   Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,17 de março
31 de janeiro de 2022                                       de 2022

http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/01/31/prefeitura-de-niteroi-altera-regulamento-do-ponto-a-ponto/
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Figura 6 - O nadador Clodoaldo Silva, um medalhista paraolímpico

Fonte: Guia de Niterói, 2022.

2.3. Selo Acessível da  Prefeitura de Niterói

A Lei Municipal 2935/2012 instituiu, no âmbito do Município de Niterói, o
Programa Cidade Acessível, para incentivar os estabelecimentos públicos e
privados de uso coletivo, ao conceito de Desenho Universal e cumprir a Lei
Brasileira de Inclusão LBI No. 13.146/2015. Nesse sentido, a ideia do selo
acessível é uma certificação que o estabelecimento de fato respeita, de fato, os
direitos das pessoas com deficiência. Faz parte do Programa Cidade Acessível e
seu objetivo é incentivar os estabelecimentos a adequarem suas estruturas ao que
determina a legislação brasileira, através da ABNT, para acessibilidade às pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida, proporcionando a plena utilização dos seus
serviços. As estruturas dos estabelecimentos devem se adequar retirando as
barreiras arquitetônicas, além de adequar seus programas, serviços e tecnologias
para possibilitar.

Figura 7 - O selo acessível da cidade de Niterói

http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/01/31/prefeitura-de-niteroi-altera-regulamento-do-ponto-a-ponto/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2021/02/25/selo-acessivel/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2021/02/25/selo-acessivel/
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Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, s/data.

Para o estabelecimento solicitar o selo acessível o proprietário ou
representante legal deverá baixar o requerimento no site da prefeitura ou solicitar na
Coordenadoria de Acessibilidade, para abertura do processo para recebimento de
selos de três categorias de bronze, prata e ouro. Para tanto serão apresentadas as
cópias das seguintes documentações:
- Planta Aprovada pelo Urbanismo;
- Planta de Calçada Livre;
- Alvará do Estabelecimento;
- Contrato;
- Procuração em caso de Representante Legal.

Categoria Bronze inclui o atendimento prioritário à pessoa com deficiência; Espaço
para circulação com cadeira de rodas nos principais acessos; Piso tátil da calçada à
entrada do estabelecimento; Pelo menos um banheiro adaptado de acordo com as
normas; Rampa de acesso ao estabelecimento e a outros patamares.
Categoria Prata deve ter no mínimo um funcionário bilíngue (português/Libras);
cadeira de rodas em locais de maior movimento disponível; No caso do
estabelecimento possuir estacionamento próprio deverá ter reserva se pelo menos,
uma vaga para pessoa com deficiência e outra para pessoa com mobilidade
reduzida; Balcões e bilheterias acessíveis ao usuário de cadeira de rodas e
nanismo; Interruptores acessíveis ao usuário de cadeira de rodas e nanismo;
Categoria Ouro será destinada ao estabelecimento possua site, que seja
acessível; o piso tátil do estabelecimento deve orientar o deslocamento de cegos
nas dependências do estabelecimento; ter portas automáticas; bebedouros e/ou
pias com sensores e um espaço reservado para cão-guia.

2.4. Calçadas Acessíveis

O projeto de Calçadas acessíveis é destinado a reformas e restaurações de

calçadas (passeio público) e para tanto a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade

segue as diretrizes do novo Manual de Calçadas Acessíveis do município, para

adequar-se aos novos projetos de acessibilidade vigentes no Município de Niterói.

2.5. O Município de Niterói e a Reabilitação em Saúde

Em face das necessidades da pessoa com deficiência, existe uma rede de

cuidados para assistência às diversas necessidades de saúde. Nesse sentido a

coordenação de reabilitação administra os serviços especializados de fisioterapia,
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fonoaudiologia e terapia ocupacional, que integram o atendimento ambulatorial de

saúde de Niterói,e atuam com os profissionais e usuários, sistematizando desde a

atenção básica, Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF, até o

acompanhamento em serviço especializado. envolvendo a média e alta

complexidade e a regulação dos serviços de saúde incluindo a Regulação da

Reabilitação de Niterói - RESNIT com suas diversas especialidades. Essas

diversas especialidades devem estar envolvidas na elaboração do Plano Municipal

da Rede de Pessoa com Deficiência, a implantação do Grupo de Trabalho Municipal

da RCPD em conformidade com o Plano Regional da RCPD.

2.5.1. O Município de Niterói e a reabilitação física e motora

O Município tem avançado a partir das determinações legais de assistência

à saúde da pessoa com deficiência no Brasil e de acordo com o FMS niterói do

plano municipal de Niterói (2017 98 IV) as ações em fisioterapia, com uma visão

multiprofissional, destina-se à reabilitação (Física) com regulação na Rede de

Cuidados à Pessoa com Deficiência / Sistema de Regulação - RESNIT. Podem se

beneficiar dessas ações pessoas com deficiência permanente ou temporária com

demanda de alta complexidade para reabilitação funcional e prescrição,

fornecimento e adequação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção.

. As propostas de melhoria das condições de atendimento aos usuários são

desenvolvidas nos serviços de fisioterapia das Policlínicas, que devem ser

ampliados e requerem, em primeiro plano e concomitantemente, a readequação dos

espaços dos Serviços de Fisioterapia, a admissão de pessoal qualificado, como o

fisioterapeuta, além de aquisição de recurso tecnológicos/equipamentos para tanto.

2.5.2. O Município de Niterói e a atenção Fonoaudiológica
Dentro da proposta de assistência integral do SUS o município se propõe a

promover a saúde da população de uma concepção de saúde para além da

conotação biomédica, baseando-se nos determinantes sociais, além de considerar

a importância da sociedade para todos os níveis de gestão, incorporando os

profissionais da saúde para atender a interdisciplinaridade  esses princípios.
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Na consolidação das políticas públicas de saúde, a presença do

fonoaudiólogo(a) ocorre desde o nascimento do bebê até a velhice, atuando

desde o processo de amamentação, respiração, deglutição, voz, audição e

linguagem oral e escrita. Na promoção da prevenção de patologias relacionadas à

comunicação na população, as equipes trabalham para promover, prevenir, reabilitar

e aperfeiçoar a comunicação humana, nos diferentes níveis de atenção à saúde,

para melhoria dos indicadores de saúde.

A Fonoaudiologia atua em diversos campos na saúde pública, desde a

Atenção Básica, incluindo NASF e PSE; Atenção Especializada incluindo SAD,

CAPS; Ambulatórios de Reabilitação; Centros Especializados de Reabilitação;

Hospitais e Maternidades e Saúde do Trabalhador. A Coordenação de

fonoaudiologia tem o objetivo de supervisionar, coordenar, promover, aprimorar,

capacitar, prevenir, educar, intervir e construir estratégias de planejamento e gestão

em saúde.

Tendo em vista a integralidade garantida no SUS e no cumprimento dos

projetos de lei nº 12.303 de 02/08/2010 (teste da orelhinha), lei nº13.002/2014 (teste

da linguinha) na proposta da FMS-NITERÓI, a Coordenação de Fonoaudiologia

(plano municipal 2017 99) tem trabalhado para supervisionar as condutas

fonoaudiológicas nos ambulatórios para padronizar os fluxos e os protocolos no

atendimento dos usuários.

2.5.3.  Serviço de Atenção à Saúde Auditiva - SASA
Para garantir saúde de qualidade para todos é necessário que haja

integralidade de assistência Fonoaudiológica nos diversos programas existentes no

Município:

● Programa do Idoso.

● Programa da Criança e do Adolescente (PAISCA).

● Programa da Mulher (PAISM).  Programa do Tabagismo

● Programa de Hipertensão e Diabetes (HIPERDIA),

● Programa de Saúde Bucal.
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As pessoas com deficiência permanente ou temporária que necessitem

deste nível de assistência da alta complexidade são regulados para usufruírem dos

processos de reabilitação.

2.5.4. O Município de Niterói e a  Atenção Terapêutica Ocupacional

No campo da saúde e educação existe a Terapia ocupacional, que

constitui-se de conhecimentos estruturados para atuação no eixo fundamental a

compreensão da ação humana consciente e significativa, constituinte do sujeito. O

trabalho terapêutico pode ser de caráter preventivo e/ ou remediativo. O objeto de

estudo dessa profissão é a atividade humana, entendida como qualquer ato que

exija o processamento mental de dados, manipulação física de objetos ou

movimento dirigido favorecendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas,

perceptivas, psicossociais e de movimento. ( (fmsniteróiplanomunicipal, 2017 100).

Há então, o estudo da atividade humana, avaliação, planejamento e prescrição de

condutas terapêuticas a fim de promover , desenvolver, prevenir e ampliar a

participação social, com independência e autonomia, fomentando as condições de

saúde. Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde a

reabilitação visa restituir, dentro das potencialidades de cada um, as capacidades

da pessoa com deficiência para uma vida independente. A reabilitação de pessoas

com deficiência é compreendida como um processo global e dinâmico com a

adaptação das pessoas com deficiência às novas condições de vida. O terapeuta

ocupacional, na equipe de reabilitação, desenvolve um trabalho que ensejem o

retorno à independência do cidadão às suas atividades cotidianas, trabalho e lazer.

Na equipe interdisciplinar o Terapeuta Ocupacional atua, nos diversos níveis de

assistência à saúde, na área educacional e no desenvolvimento de pesquisas. O

terapeuta ocupacional pode desenvolver um programa de reabilitação de acordo

com as singularidades de cada um utilizando métodos e técnicas específicas como

adequação postural, indicação de cadeira de rodas, tecnologia assistiva e

prescrição de órteses Também pode proporcionar atividades em grupo ou

participando de programas de atenção. Nas Policlínicas atuam no primeiro nível da

atenção à saúde empregando tecnologia de baixa densidade às patologias. Os

casos que demandam alta complexidade serão encaminhados às Unidades
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conveniadas com a Rede Municipal de Saúde que desenvolvem programas de

reabilitação de acordo com as necessidades individuais.

a) Unidades com oferta de Práticas Integrativas e Complementares
1. Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca

Pça. Vital Brasil, s/nº - Vital Brasil Auriculoterapia, acupuntura, massoterapia,

homeopatia (Clínica Médica e odontologia);

2. Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço
Avenida Amaral Peixoto, nº 169

3. Centro Auriculoterapia, acupuntura, imposição de mãos e homeopatia
PC Carlos Antônio da Silva
Av. Jansen de Melo, s/nº -

4. Niterói Homeopatia Policlínica Dr João Vizella
Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto ;

5. Farmácia de Homeopatia (Guilherme Taylor March), Homeopatia (Clínica
Médica), Tai-chi-chuan, fitoterapia aplicada à nutrição, auriculoterapia

6. Policlínica Guilherme Taylor March
Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca Shantala (massagem para

bebês), homeopatia e acupuntura

7. Policlínica Regional De Itaipu Assistente Social Maria Aparecida Da
Costa Est.Engenho do Mato s/nº - Itaipu Acupuntura, auriculoterapia e

homeopatia (clínica médica)

8. UBS Centro Dr. Eduardo Imbassay Rua Visconde de Uruguai, 531 - Centro

Homeopatia

3. Instituições niteroienses para atendimento a  pessoas com
deficiência

3.1. Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com
Deficiência do Núcleo Niterói
Rol de atribuições: Atribuição exclusiva para atuar nas matérias previstas no art. 2º

da Resolução GPGJ nº 1.284/05, na área territorial dos Municípios de Niterói,

Maricá, Saquarema, Silva Jardim e Araruama.
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Endereço: Rua Visconde de Sepetiba, nº 935, 4º Andar, Centro, Niterói Tel: (21)

2718-9955

3.2. Instituições de assistência especializada

3.2.2. Associação Fluminense de Amparo aos Cegos

Rua  Padre Leandro, 18 - Fonseca, Niterói - RJ, 24120-135
Telefone: (21) 2717-2822
(21) 2727-2622
Sitio web:  http://www.afac.org.br
Email:   afac@afac.org.br
Redes:
https://www.facebook.com/afacniteroi/
@afacniteroi

A AFAC é uma instituição filantrópica fundada em 01 de maio de 1931. É a

Instituição filantrópica mais antiga de Niterói e a única no Estado do Rio a ter uma

produção própria de bengalas, lentes esclerais e próteses oculares.

Em 1994 transformou-se em Centro de Habilitação e Reabilitação.

Inicialmente, atendia exclusivamente ao deficiente visual, possibilitando a ele o

acesso ao estudo, preparando para o trabalho e para vida social, ou seja, tornando-o

capaz de exercer sua cidadania. Em 2010 o Ministério da Saúde credenciou a AFAC

como unidade de reabilitação visual. Três anos depois, outra portaria credenciou a

associação, habilitando também o atendimento a deficientes intelectuais e transtorno

do espectro autista (TEA).

Hoje a AFAC integra a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência do

Governo Federal. A AFAC conta com profissionais qualificados nas mais diversas

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALiCzsZ6TnBx5AzDxtPS5yDKfKMYkYp9ng:1660403411220&q=afac+telefone&ludocid=14369110090663413457&sa=X&ved=2ahUKEwidwYncjMT5AhWTrJUCHfYvDuMQ6BN6BAhaEAI
https://www.google.com.br/search?q=+Associa%C3%A7%C3%A3o+Fluminense+de+Amparo+aos+Cegos&sxsrf=ALiCzsbbI7OrgscHtZTWDj9sfvJikjuGBw%3A1660403402564&ei=yr73Ytf7IaTz1sQPuI2I8AM&ved=0ahUKEwjXiPnXjMT5AhWkuZUCHbgGAj4Q4dUDCA4&oq=+Associa%C3%A7%C3%A3o+Fluminense+de+Amparo+aos+Cegos&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDSgQIQRgASgQIRhgAUMUXWMUXYIQpaAFwAXgAgAGVAYgBlQGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHIAQnAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.facebook.com/afacniteroi/
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especialidades. Entre elas estão a assistência social, a terapia ocupacional, a

fonoaudiologia, a fisioterapia, a pedagogia, a psicologia, a musicoterapia, a

oftalmologia, a psiquiatria e a neurologia. Os procedimentos são para pessoas com

deficiência visual e/ou intelectual, sem restrição de idade, atendendo desde bebês a

idosos.

A instituição possui os seguintes serviços: - Serviço de terapia ocupacional

(orientação e mobilidade, treinamento de atividades de vida diária e de vida prática,

integração sensorial, dispensação de recursos ópticos, oficina de órtese, prótese e

meios auxiliares de locomoção) - Serviço de estimulação precoce - Serviço de

oftalmologia - fonoaudiologia - psicologia - serviço social - braille - informática

adaptada - ortóptica - musicoterapia - fisioterapia - psiquiatria - Neurologia.

3.2.3. Associação Niteroiense dos Deficientes os Físicos - Andef

ANDEF
Rod. Pref. João Sampaio, 4830 - Rio do Ouro, Niterói - RJ
Telefone: (21) 3262-0050

Fundada em 1981, a Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef)

é considerada uma das maiores entidades de pessoas com deficiência do Brasil e

do Mundo. Emprega mais de 300 pessoas com deficiências em convênios com

empresas públicas e privadas. Totalmente autossustentável desde 1989, a

associação gera os recursos para a manutenção de todas as atividades. Luta pela

inclusão das pessoas com deficiência com mais de 800 mil atendimentos diretos.

Principal diferencial da atuação da instituição é a ousadia se revela na concretização

do maior sonho: a construção do Complexo Esportivo e Social, em 2002, instalado

em um terreno de 42 mil m2, o maior Centro de Treinamento voltado para pessoas

com deficiência na América Latina , dando apoio a atletas paralímpicos de destaque

nacional e internacional. A metodologia de trabalho da Andef é organizar as

atividades da instituição em eixos temáticos: mercado de trabalho, saúde, educação,

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALiCzsbc5suBIiktk0DQ70H6hLMAD9lMlg:1659565395738&q=andef+telefone&ludocid=1244295176407768436&sa=X&ved=2ahUKEwi_wZPv2qv5AhV7s5UCHfDfAbIQ6BN6BAhYEAI
https://www.google.com.br/search?q=andef&sxsrf=ALiCzsbcts9HevUCN5YFPXqG8icLPrWMlA%3A1659565381215&source=hp&ei=RfXqYpe4CoX31sQPqvqsqA8&iflsig=AJiK0e8AAAAAYusDVYQIeF_sKQQ8raCAeWF6bUqOybWb&gs_ssp=eJzj4tFP1zc0ysgrNsvJNTRgtFI2qLC0tEhLNjA3NzW0NEtNszKoMDQ0MbFMS0lNMbQwMU0xN_FiTcxLSU0DANMBEBU&oq=andef&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBwgAEIAEEAoyBQgAEIAEMgcIABCABBAKMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgQIIxAnOgoILhDHARDRAxAnOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QgAQQsQM6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBDHARDRAzoECC4QQzoECAAQQzoLCC4QgAQQsQMQgwE6BQguEIAEOgsILhCABBCxAxDUAlAAWOUGYI1NaABwAHgAgAHXBIgB4w-SAQswLjEuMS4wLjEuMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#
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assistência social, escolarização, esportes comunitários ou paralímpicos, cultura,

formação profissional, entre outros.

3.2.4. Associação Fluminense de Reabilitação

R. Lopes Trovão, 301 - Icaraí, Niterói - RJ, 24220-070
Telefone: (21) 2109-2626
Redes sociais: afr.org.br, facebook.com, instagram.com, bit.ly

Há mais de 60 anos, a AFR é uma instituição filantrópica reconhecida de utilidade
pública, que atua na melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e
adultos com necessidades específicas. A AFR é um Centro de Reabilitação pioneiro
no Brasil na aplicação de técnicas Multi e Interdisciplinares de terapias de
Reabilitação Física e Intelectual.

3.2.5. Apada - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes
Auditivos/Surdos

São Domingos - Niterói - RJ
R. Gen. Andrade Neves, 307 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-001

Telefones: (21) 2621-2080

(21) 2621-4151

(21) 2622-7666

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALiCzsbpTu-QupAX0AIGUuyxRDszx18QPg:1660419965358&q=associa%C3%A7%C3%A3o+fluminense+de+reabilita%C3%A7%C3%A3o+-+afr+telefone&ludocid=1363382928679265683&sa=X&ved=2ahUKEwjo49mxysT5AhUBs5UCHfiBAHUQ6BN6BAhoEAI
https://www.google.com.br/search?q=Associa%C3%A7%C3%A3o+Fluminense+de+Reabilita%C3%A7%C3%A3o&sxsrf=ALiCzsaIQ9MD1VDm7QcpgzphBBA8DMLv3A%3A1660419952022&ei=cP_3YuJz5NvWxA__taeYDw&ved=0ahUKEwji66urysT5AhXkrZUCHf_aCfMQ4dUDCA4&oq=Associa%C3%A7%C3%A3o+Fluminense+de+Reabilita%C3%A7%C3%A3o&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCgguEMcBEK8BECcyBQgAEIAEMgIIJjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQ0oECEEYAEoECEYYAFDrRFjrRGCsUWgCcAF4AIAB2gKIAdoCkgEDMy0xmAEAoAECoAEByAEJwAEB&sclient=gws-wiz#
http://rede.afr.org.br/
http://facebook.com/AFROficial
http://instagram.com/afr.oficial
http://bit.ly/youtubeafr
https://www.facebook.com/Apada-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Pais-e-Amigos-dos-Deficientes-AuditivosSurdos-206187539413388/
https://www.facebook.com/Apada-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Pais-e-Amigos-dos-Deficientes-AuditivosSurdos-206187539413388/
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALiCzsaOaBiF06v2-1yOCEEdE6Jemt1W7w:1659659167867&q=apada+niter%C3%B3i+telefone&ludocid=9775934386066233912&sa=X&ved=2ahUKEwjH_peZuK75AhXdvJUCHXqXBGAQ6BN6BAhnEAI
https://www.google.com.br/search?q=apada+niter%C3%B3i&sxsrf=ALiCzsZZrzIpmNPCUYr1Tko68BEIE0wAjg%3A1659659149047&source=hp&ei=jWPsYt8DhcvWxA-uuIC4CQ&iflsig=AJiK0e8AAAAAYuxxnbmG4uPQpK1GP06QzCiyfexQNZJV&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDY3y85KS7M0YLRSNqiwtLQwTkk0MTFKszQyMrYyqLAwT0wytLAwN0sxMDRMNLbw4kssSExJVMjLLEktOrw5EwByshPl&oq=Apada+Niter%C3%B3i&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgQIIxAnOgoILhDHARCvARAnOgQIABBDOgsILhCABBCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6BAguEEM6CAgAELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoHCCMQ6gIQJzoNCC4QxwEQrwEQ6gIQJzoHCC4Q6gIQJzoLCC4QsQMQgwEQ1AI6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgcIABCxAxBDOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6CAguEIAEENQCOgoILhDHARCvARBDOgcIABCABBAKOgQIABATOgoIABAeEBYQChATOggIABAeEBYQEzoMCAAQHhAPEBYQChATOgYIABAeEBY6CAgAEB4QFhAKOgoIABAeEA8QFhAKUABYgTJgl2JoA3AAeACAAcEBiAHyEJIBBDAuMTaYAQCgAQGwAQo&sclient=gws-wiz#
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Trata-se de uma Instituição filantrópica sem fins lucrativos fundada em 1969 com a

finalidade de Orientação familiar. É um estabelecimento de saúde tipo Centro de

Especialidades Médicas que executa serviços no bairro de São Domingos, na

cidade de Niterói - RJ. Hoje oferece Creche Inclusiva, Convênio com a Secretaria

Municipal de Educação.

3.2.6. Apae3 Niterói

Endereço: R. Prof. Ismael Coutinho, s/nº - Centro, Niterói - RJ, 24020-098

Telefone:  (21) 2717-7152 / (21) 2622-0310

E-mail: niteroi.rj@apaebrasil.org.br

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais4 - Apae Niterói é uma

entidade civil, filantrópica, de direito privado, sem fins lucrativos e de utilidade

4 O termo médico “excepcional” era utilizado na década de 1950, para se referir a pessoas com
impedimentos, dificuldades ou atrasos no desenvolvimento, de natureza física e/ou intelectual, caiu
em desuso, apesar de ter sido mantido no nome da instituição. No entanto, tal designação foi
substituída por outras até chegar à expressão “pessoa com deficiência”, usada pelo movimento de
pessoas com deficiência, sob auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006, a qual
evidencia que quem tem deficiência é, antes de tudo, um ser humano e cidadão aos quais o Estado
deve atender.

3 As APAEs são “fruto de um movimento pioneiro no Brasil para prestar assistência
médico-terapêutica às pessoas com deficiência intelectual". O movimento surgiu no Rio de Janeiro,
em 11 de dezembro de 1954, encabeçado por Beatrice e George Bemis, diplomatas representantes
dos Estados Unidos, uma vez que não encontraram nenhuma entidade de acolhimento para um filho
com síndrome de Down. Com ajuda de diplomatas, pais, amigos e médicos das pessoas com
deficiência surgiu a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE - em março de
1955, em uma reunião na sede da Sociedade Pestalozzi do Brasil, para escolha do seu Conselho
Deliberativo. Em 10 de novembro de 1962, foi fundada a Federação Nacional das APAEs -
FENAPAE, em São Paulo. Hoje são 2.200 unidades Apaes estão em todo território nacional e têm
como missão promover e articular ações em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e em
apoio às famílias, por meio de serviços e orientação, visando à construção de uma sociedade mais
solidária e justa, com inclusão, acessibilidade, oportunidades, protagonismo e cidadania a este
segmento. O Dia Nacional das Apaes é comemorado anualmente em 11 de dezembro, como
estabelece a Lei Federal nº 10.242 de 2001. É a data de surgimento da primeira unidade no Brasil,
em 1954, na capital do Estado do Rio de Janeiro.

https://cebes.com.br/unidade/centro-de-especialidades-medicas/
https://cebes.com.br/unidade/centro-de-especialidades-medicas/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbxju4X-LGFqobRKKP21RraXVTxTw:1660960463575&q=apae+niter%C3%B3i+endere%C3%A7o&ludocid=14317726918858269526&sa=X&ved=2ahUKEwj7gKvzp9T5AhU7npUCHdlrB6YQ6BN6BAhXEAI
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbxju4X-LGFqobRKKP21RraXVTxTw:1660960463575&q=apae+niter%C3%B3i+telefone&ludocid=14317726918858269526&sa=X&ved=2ahUKEwj7gKvzp9T5AhU7npUCHdlrB6YQ6BN6BAhWEAI
mailto:niteroi.rj@apaebrasil.org.br
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pública.iniciou suas atividades em 12/08/1970. O objetivo inicial era de oferecer

educação e apoio a pessoas com deficiência intelectual, porém sua atuação se ampliou

ao longo das décadas e hoje a instituição oferta também serviços em saúde e

assistência social para pessoas com outros tipos de deficiência intelectual, além de

física e múltipla.

Incorporou-se à rede SUS, o Sistema Único de Saúde do Governo Federal, nos

anos 2000, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, o que

possibilitou sua melhor estruturação e  com a contratação de profissionais.

Atualmente, a Apae de Niterói realiza cerca de seis mil atendimentos variados

por mês a munícipes com deficiência e o movimento, chamado apaeano, é o maior do

Brasil em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

3.2.7. Associação Pestalozzi5 de Niterói

Endereço: Estr. Caetano Monteiro, 857 - Badu, Niterói - RJ, 24320-570

Telefone: (21) 2199-4400

A Associação Pestalozzi de Niterói, foi fundada em 3 de dezembro de 1948,
instituição civil sem fins lucrativos e econômicos, sob a inspiração da educadora
Helena Antipoff e nos ensinamentos de Johan Heinrich Pestalozzi. . É uma
instituição reconhecida de Utilidade Pública nos três níveis de governo, no âmbito
municipal, estadual e federal, com reconhecimento nacional e internacional. Em
Niterói consolidou um processo de aprendizagem que tem como principal referência
o planejamento e a gestão estratégica diante da realidade sócio-política. Lidando
com as crescentes complexidades e descontinuidades, as incertezas e volatilidades
de conjunturas recentes de nossa sociedade. Visa um trabalho pautado pela ética e
transparência em programas voltados para Saúde-Educação. Tem reconhecimento

5 Influenciado pela obra do educador suíço Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) o alemão
Thiago M. Wurt fundou em 1918 a primeira escola no País, o Instituto Pestalozzi, em Canoas, Rio
Grande do Sul. Sob a mesma influência, Helena Antipoff chegou no Brasil em 1929, para integrar a
recém-fundada Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico, de Belo Horizonte, fundou em 1932, a
Associação Pestalozzi de Belo Horizonte. A partir daí fundam-se em todo o País Associações
Pestalozzi que agrega, por norma estatutária, o nome do município onde são criadas. Estas
entidades são filiadas à Federação Nacional das Associações Pestalozzi – FENASP sediada no
Distrito Federal; entidade representativa no âmbito nacional. Atualmente, no Brasil existem 221
afiliadas, que acolhem 135 mil pessoas, que recebem atendimento multidisciplinar integral

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZPOv8Xh2vGkiWItn_YncM_tGgeRQ:1660961925767&q=associa%C3%A7%C3%A3o+pestalozzi+de+niter%C3%B3i+endere%C3%A7o&ludocid=8941675657787141155&sa=X&ved=2ahUKEwiOisisrdT5AhX5hJUCHd8tBKYQ6BN6BAh3EAI
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZPOv8Xh2vGkiWItn_YncM_tGgeRQ:1660961925767&q=associa%C3%A7%C3%A3o+pestalozzi+de+niter%C3%B3i+telefone&ludocid=8941675657787141155&sa=X&ved=2ahUKEwiOisisrdT5AhX5hJUCHd8tBKYQ6BN6BAh5EAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TCpPL0_Kja80YLRSNqiwtLQwNUszSkk0MTFNMbYyqDBPNjQ3Nks0SkozskhNNjL2EitILS5JzMmvqspUSElVyMssSS06vDkTAGImGHc&q=pestalozzi+de+niter%C3%B3i&oq=Pestalozzi+de+Niter%C3%B3i&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i22i30l2.9349j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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pela Secretaria Nacional em Medicina Física e de Reabilitação de Média e Alta
Complexidade, oferecendo serviços qualificados e atendimento em várias
especialidades médicas e de reabilitação. Na Educação, visa promover a cidadania
e dignidade, sendo referência na área de Educação Especial. Oferece, também,
ensino superior. Possui três ações distintas e complementares, que definem a
vocação da SPERJ: a assistência médico-social, a assistência educacional às
pessoas com deficiência e a formação de recursos humanos. As primeiras classes
foi de alunos selecionados no consultório, inaugurando-se a Escolinha que deu
origem ao atual Centro Experimental Helena Antipoff - CEHA. Realizou-se, então,
um curso de Orientação Psicopedagógica sobre "O problema da criança
excepcional", destinado a formar profissionais para este trabalho, função que hoje é
desempenhada pelas Faculdades da Pestalozzi - Escola Superior de Ensino Helena
Antipoff - ESEHA.. Mantém dois centros educacionais em sua sede, ambos em
homenagem à sua fundadora: o Centro Experimental Helena Antipoff - CEHA e a
Escola Superior de Ensino Helena Antipoff - ESEHA. Missão: “Contribuir para a
melhoria da qualidade de vida através de ações que valorizam o ser humano”.
Visão: “Uma instituição cujo modelo de qualidade e convivência humana seja
referência internacional”. Valores/Princípios: Ética e respeito às diferenças;
Humanização das ações; Promoção da saúde; Luta pelos direitos das pessoas com
deficiência; Formação de opinião; Responsabilidade social; Formação profissional
com responsabilidade; Oferecer serviços acessíveis e de qualidade; Trabalhar com
o conceito e a prática inclusiva em todos os níveis de atuação. Finalidade: “O
estudo, a assistência, o tratamento e a educação de crianças, adolescentes e
adultos que necessitam de assistência médica, psicopedagógica, odontológica e de
reabilitação”. Áreas de atuação: Educação, Saúde e Assistência Social.
Caracterização do trabalho: Atuação multiprofissional com perfil interdisciplinar.
Educação Inclusiva. Áreas de destaque: Reabilitação Geral e Infantil, Estimulação
Precoce, Medicina, Odontologia, Assistência Social, Psicologia, Assistência às
Famílias, Programas Comunitários, Educação Básica e Educação Superior.

4. Indicação de filmes e séries

4.1. A família Bélier
País: França
Ano: 2014

Sinopse: Paula é uma adolescente que passa por todos os problemas de um

adolescente, com problemas na escola, vida social, primeiro amor e coisas do tipo,

mas o fato de ser a única ouvinte de sua família aumenta um pouco a pressão de

sua vida: mesmo muito jovem, é ela quem administra a fazenda da família e
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trabalha como tradutora para os país. Devido ao seu talento para o canto, tem a

oportunidade de estudar em uma boa escola musical em Paris, mas surge um

grande dilema em sua vida que é a dúvida se terá autonomia suficiente para deixar

abandonar seus pais e seu irmão surdos em nome de  seu próprio sonho.

4.2. Dhanak  - Todas as Cores

País: Índia

Ano: 2015

Sinopse: Esse filme, de 1 h e 15 min de duração, foi produzido originalmente em

hindi, ganhou o Urso de Cristal de melhor filme infantil no Festival de Cinema de

Berlim e venceu diversos prêmios internacionais. Pari e Chotu são órfãos de pai e

mãe, depois de irem viver com os tios paternos, os quais têm uma vida difícil. A

partir dos quatro anos de idade o menino perdeu gradativamente a visão, pela

pouca alimentação que recebia.

É uma comovente história de uma jornada entre dois irmãos que fugiram de casa,

porque acreditam em um sonho de encontrar um ator, que está trabalhando perto

dali, para conseguir uma cirurgia muito cara, que faria o menino voltar a enxergar. A

menina é esforçada e preocupada com o bem-estar de seu irmão mais novo, que

exige cuidados constantes dela. As crianças sonham com a hora que Chotu poderá

enxergar o pôr do sol, ou rolar pelos areais do deserto outra vez.

Ao som de uma trilha sonora belíssima e muito tocante a narrativa se dá no cenário

da cultura indiana, com músicas, danças típicas, tipos de moradias e alimentação. É

possível admirar a beleza do deserto, das cores das vestimentas femininas e do

amor fraternal. Ao final constata-se que Pari não apenas lutou por sua promessa,

mas por seu irmão também.

Mr. Holand - Adorável professor
País: Estados Unidos
Ano: 1995

Sinopse: Para conseguir direito para montar sua própria sinfonia, um músico

começa a lecionar sua arte para jovens, mas logo começa a sentir as dificuldades

da profissão ao não conseguir fazer com que o interesse pela música seja
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despertado em seus alunos. Quando sua mulher dá à luz a um filho surdo, deixa

seus sonhos de lado para poder financiar os tratamentos e estudos especiais da

criança, mas uma grande decepção ainda será colocada em seu caminho.

4.3. O milagre de Anne Sullivan6

País: Estados Unidos
Ano: 2000
Lançamento no Brasil: 18 de jun. de 2018

Sinopse: Produzido pela Disney, esse filme é um remake do longa-metragem de

1962 que conta, mais uma vez, a história emblemática entre a professora Annie

Sullivan e a menina Helen Keller, sua aluna cego-surda, que vive no escuro e no

silêncio.

Inspirado na história real de Hellen Keller, uma garota cega e surda que torna-se

aluna da incansável professora Anne Sullivan que, para prepará-la para o mundo,

entra em confronto com os pais da garota que sempre a mimaram e a privaram de

passar por todo o processo de amadurecimento que qualquer criança passa,

embora seus métodos possam ser questionáveis hoje em dia.

4.4. O meu pé esquerdo
País: Estados Unidos
Ano: 1989
Data de lançamento no Brasil: 30 de março de 1990

Sinopse: Christy Brown, o menino de uma família humilde de operários irlandeses,

que nasceu com paralisia cerebral. Ninguém esperava muito dele, porém apesar de

tetraplégico, um evento milagroso ocorre quando, aos cinco anos, ele demonstra o

controle de seu pé esquerdo e usa giz para riscar uma palavra no chão. Com

coragem, determinação e a ajuda da mãe, Christy, ele supera as limitações físicas e

torna-se pintor, poeta e autor.

4.5. A música  e o silêncio
País: Alemanha
Ano: 1996

6 A surdocegueira é retratada no filme “O Milagre de Anne Sullivan” É uma história real, ocorrida no
ano de 1862.
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Sinopse: Filha de um casal de surdos, Lara, ouvinte, desde cedo serviu de
intérprete para os pais, auxiliando-os em sua comunicação com outras pessoas.
Conforme cresce, a garota descobre um grande talento para a música, mas se
quiser seguir essa carreira terá de deixar os pais para mudar-se para Berlim, onde
moram as oportunidades promissoras.

4.6. E seu Nome é  Jonah
País: Estados Unidos
Ano: 1979

Sinopse: Por ter sido diagnosticado erroneamente como louco, o surdo Jonas
passou três anos em uma instituição psiquiátrica. Ao descobrirem o verdadeiro
diagnóstico, os médicos o fazem retornar a sua casa, porém sua família não
consegue se comunicar com ele. Ao ser introduzido numa escola para surdos, sua
mãe questiona a ênfase na oralidade em detrimento da língua de sinais, que lá era
proibida.

4.7. Silenced
País: Coreia do Sul
Ano: 2011

Sinopse: Um professor de artes desempregado aceita a oportunidade de trabalhar

em uma afastada escola para deficientes auditivos, mas não demora a perceber

que, apesar do silêncio, há algo muito estranho acontecendo na escola que está

abalando a atmosfera e aterrorizando seus alunos. Pelo bem dos jovens, ele coloca

seu emprego em risco ao começar a investigar o caso.

4.8. O país dos surdos
País: França
Ano: 1992

Sinopse: O País dos Surdos é um documentário francês que, sob o olhar sensível

de Nicolas Philibert, mostra as singularidades do universo dos surdos, com as

dificuldades e as alegrias, através da história dos que vivem no silêncio e percebem

sensorialmente o mundo pelo olhar e pelo toque.

4.9. Rain Man
País: Estados Unidos
Ano: 1988
Data de lançamento no Brasil: de março de 1989.
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Sinopse: Trata-se de um filme tocante,sensível e muito profundo. É uma história de

dois irmãos e um deles tem  espectro autista, o que é uma novidade para seu irmão.

O vendedor Charlie recebe a notícia da morte de seu pai e retorna à sua cidade

natal. Descobre, então, que tem um irmão autista e que seu pai deixou uma herança

de três milhões de dólares à instituição onde Raymond reside. Vai para Los Angeles

com ele, na expectativa de, com a ajuda de seus advogados, disputar sua parte na

herança, e ao mesmo tempo se livrar da custódia do irmão. Na viagem Charlie,

porém  percebe  que Raymond era  o irmão que precisava para sua vida.

4.10. Série - Uma Advogada Extraordinária7

País: Coréia do Sul
Ano: 2022
Lançamento Netflix: 2022

Sinopse: Woo Young-woo, uma jovem advogada no espectro autista que começa a
trabalhar em um famoso escritório chamado Hanbada. Com um QI de 164, Woo se
formou como a melhor estudante da turma de uma prestigiada Universidade de
Seoul. Apesar de inteligente e possuir uma incrível memória fotográfica, tem muitos
problemas para se relacionar com as pessoas. Como resultado, acaba sendo
rotulada como esquisita ou solitária. Mas, diante dos desafios do novo emprego,
será forçada a desenvolver habilidades sociais para melhor entender as pessoas.
Dessa forma, iniciará uma emocionante jornada.

4.11. Série - Uma Chance de Vida
País: Coréia do Sul

Ano: 2022

Lançamento Netflix: 2022

Sinopse: É uma série sul coreana de drama médico lançada em 2013 , onde um

7 De fato, apesar de apresentar diferenças, Woo em parte foi inspirada em uma história real. O
professor Kim Byung Gun, que ajudou no roteiro e afirmou em uma matéria publicada no portal
Hankook Ilbo, que a ideia era criar um personagem que mudasse algumas concepções em torno do
autismo. Dessa forma, o K-drama, de 16 episódios, se baseou na vida da renomada psicóloga e
zootecnista americana Temple Grandin. Diagnosticada com autismo ainda bebê, por muito tempo
rejeitou o contato humano, mas ainda na adolescência a história mudou. Ao visitar a fazenda da
família, viu uma máquina que exercia pressão sobre as vacas para tranquilizá-las, então teve a ideia
de produzir um equipamento que simulava um abraço. Assim, era possível que uma criança autista
tivesse contato físico, sem que fosse realizado por uma pessoa. Atualmente, aos 75 anos, ministra
cursos na Universidade Estadual do Colorado, além de prestar consultoria para a indústria
pecuarista.
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homem com espectro autista, com idade mental de 10 anos de idade, supera o
preconceito e a discriminação da sociedade e se torna cirurgião pediatrico que
utiliza suas habilidades excepcionais para diagnosticar e operar casos
complexos.

4.12. A voz do silêncio
País: Japão

Ano: 2016

Sinopse: Também conhecido pelo seu nome original em japonês, Koe no Katachi,

um filme em formato anime, baseado no mangá de mesmo nome, com uma

história emocionante de Shouko Nishimiya, uma estudante com deficiência auditiva,

alvo de bullying em sua nova escola e precisa ser transferida novamente. Anos mais

tarde reencontra-se com Ishida Shouya, um dos valentões dos dias de escola, que

vem ao seu encontro com um novo propósito e outra personalidade.

5. Hemerografia

AFAC, Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, Disponível em <
https://pt-br.facebook.com/afacniteroi/>, acessado em 20/08/2022.

AFR, Associação Fluminense de Reabilitação. Disponível em<
https://pt-br.facebook.com/AFROficial/>, acessado em 05/08/2022.

ANDEF. A maior Instituição de Pessoas com Deficiência do País, ANDEF, Niterói,
RJ. Disponível em< https://www.andef.org.br/>, acessado em 05/08/2022.

APAE NITERÓI. Apae Niterói, Disponível em<
https://pt-br.facebook.com/ApaeNiteroiOficial/>, acessado em 05/08/2022.

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GOIÂNIA - GO, Associação Pestalozzi, s/data.

Disponível em<https://pestalozzigoiania.org/historia-da-pestalozzi/>, acessado em

20/08/2022.

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI NITERÓI, Quem somos, 70 anos Pestalozzi 1948 -
2018,      s/data. Disponível   em      < https://pestalozzi.org.br/a-pestalozzi/quem-
somos/>, acessado em 20/08/2022.

https://www.facebook.com/afacniteroi/?__cft__[0]=AZW8Me0WUFDDNcbF8EJiiA3TaD5mSpv1XONAQQUhYZIopTDGi5ssyWu5hzxsgKnotvWM6WZ4lHSsOsJ6Ve4M3DRvzYSa41hSgjJjOayfUfKeCXnIoq1_7kVdPtwN7YM5eWscff_TS2ogHndBRo24FOTdd195C29npjd0UHUsc33Mvip4AXlNdt3kEwdBi1wYv-bbq9_YDfdJLp9PL8Ns5Q40&__tn__=-UC%2CP-R
https://pt-br.facebook.com/afacniteroi/
https://pt-br.facebook.com/AFROficial/
https://pestalozzigoiania.org/historia-da-pestalozzi/
https://pestalozzi.org.br/a-pestalozzi/quem-


23

Brasil, Portaria nº 1060/GM/MS, Política Nacional de Saúde da Pessoa
Portadora de Deficiência. Ministério da Saúde, Brasília, DF, 05 de junho de 2002.
Disponível em<http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/extras/Plano%20Municipal%20de%
20Sa%C3BAde%202018-2021%20vers%C3%A3o%20final%20aprovado%20CMS%
2020mar2018%20-%20com%20altera%C3%A7%C3%A3o.pdfhttps://bvsms.saud
e.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/2272.html>,
acessado em 20/08/2022.

Brasil,Portaria GM/MS nº 2.073, Institui a Política Nacional de Atenção à Saúde
Auditiva. Ministério da Saúde, Brasília, DF, 28 de setembro de 2004. Disponível
em                <https://www.saude.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&controller=
document&id=814>, acessado em 20/08/2022.

Brasil, Portaria Nº 587, Determina providências necessárias à organização e
implantação das Redes Estaduais de Atenção à Saúde Auditiva. Define que as
Redes Estaduais de Atenção à Saúde Auditiva serão compostas pelas Ações
de Saúde Auditiva na Atenção Básica, Serviços de Atenção à Saúde Auditiva
na Média Complexidade e Serviços de Atenção à Saúde Auditiva na Alta
Complexidade, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à
Saúde,Brasília, DF, 07 de outubro de 2004, Disponível em
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2004/prt0587_07_10_2004.html>,
acessado em 03/08/2022.

Brasil, Portaria Nº 466, Normas para o cadastramento de Centros/Núcleos para
a realização de Implante Coclear e seus critérios de indicação e
contra-indicação no âmbito do Sistema Único de Saúde, Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Brasília, DF, 18 de dezembro de 2009.
Disponível   em   <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2009/prt0466_18_
12_2009.html>, acessado em 20/08/2022.

Brasil, Portaria Nº 3.219, Recursos a serem incorporados ao limite financeiro
anual de média e alta complexidade do Estado e Município do Rio de Janeiro ,
Ministério da Saúde, Gabinete do Ministro, Brasília, DF, 18 de dezembro de 2009.
Disponível   em <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt3219_18_12_
2009.html>, acessado em 20/08/2022.

Brasil, Lei Nº 12.303, Obrigatoriedade de realização do exame denominado
Emissões Otoacústicas Evocadas, Presidência da República, Casa Civil,
Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2 de agosto de 2010. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12303.htm>, acessado
em 20/08/2022.

CIDADE DE NITERÓI. Associação Fluminense de Amparo aos Cegos completa
90 anos em Niterói, Cidade de Niterói. Niterói, RJ, 24 de maio de 2021. .
Disponível   em: < https://cidadedeniteroi.com/2021/05/24/associacao-fluminense-de
-amparo-aos-cegos-completa-90-anos-em-niteroi/>, acessado em 05/08/2022..

GUIA DE NITERÓI, ANDEF levará três atletas para os Jogos Paralímpicos.

http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/extras/Plano%20Municipal%20de%20Sa%C3%B
http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/extras/Plano%20Municipal%20de%20Sa%C3%B
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/2272.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/2272.html
https://www.saude.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&controller=document&id=814
https://www.saude.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&controller=document&id=814
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2004/prt0587_07_10_2004.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2009/prt0466_18_12_2009.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2009/prt0466_18_12_2009.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt3219_18_12_2009.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt3219_18_12_2009.html
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.303-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.303-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12303.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.303-2010?OpenDocument
https://cidadedeniteroi.com/2021/05/24/associacao-fluminense-
https://www.guiadeniteroi.com/andef-levara-tres-atletas-para-os-jogos-paralimpicos-de-londres/


24

Disponível em <https://guiadeniiteroi.com/noticiasdeniteroi/, acessado em
03/08/2022.

LIBRASOL, Conheça os 18 filmes sobre surdos e língua de sinais para assistir em
casa, 29 de março de 2020. Disponível em <
https://www.librasol.com.br/conheca-os-18-filmes-sobre-surdos-e-lingua-de-sina
is-para-assistir-em-casa/, acessado em 05/08/2022.

NETIFLIX, . Disponível   em <https://www.netflix.com/br/, acessado em 03/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, Acessibilidade, Urbanismo e
Mobilidade, Prefeitura Municipal de Niterói, Niterói, RJ, s/data. Disponível em:
<https://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/acessibilidade.html> acessado em 20/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, Prefeitura de Niterói altera regulamento
do Ponto a Ponto, Prefeitura Municipal de Niterói, Niterói, RJ,31 de janeiro de 2022.
Disponível    em:   <http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/01/31/prefeitura-de-niteroi-altera
-regulamento-do-ponto-a-ponto/> acessado em 10/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, Acessibilidade para os paratletas da
Canoa Havaiana, Prefeitura Municipal de Niterói, Niterói, RJ, 17 de março de 2022.
Disponível        em:    <http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/03/17/acessibilidade-para-os-
paratletas-da-canoa-havaiana/> acessado em 10/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,Tânia Rodrigues assume, pela terceira
vez, a pasta da Acessibilidade com foco nos projetos aliados à saúde e ao
esporte, Coordenadoria de Acessibilidade, Prefeitura Municipal de Niterói,
Niterói, RJ, 01  de junho de     2022 . Disponível em:  <http://www.niteroi.rj.gov.br/
category/coordenadoria-de-acessibilidade/> acessado em 05/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,Prefeitura de Niterói lança avatar
interativo em Libras, Prefeitura Municipal de Niterói, Niterói, RJ,13 de maio de
2022. Disponível   em:  <http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/05/13/prefeitura-de-niteroi
-lanca-avatar-interativo-em-libras/> acessado em 10/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, Símbolos de Acessibilidade: Você
sabe quais são os símbolos de acessibilidade e o significado de cada um?
Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria da Pessoa com Deficiência,
07/11/2019. Disponível em< https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
pessoa_com_deficiencia/a_imprensa/index.php?p=262211> acessado em
05/08/2022.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt3219_18_12_2009.html
https://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/acessibilidade.html
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/01/31/prefeitura-de-niteroi-
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/03/17/acessibilidade-
http://www.niteroi.rj.gov.br/category/coordenadoria-
http://www.niteroi.rj.gov.br/category/coordenadoria-
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/05/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/05/13/prefeitura-de-niteroi-lanca-
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/a_imprensa/index.php?p=262211
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/a_imprensa/index.php?p=262211

