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PARALISIA CEREBRAL NO AMBIENTE DO TRABALHO – ESTUDO DE CASO 

 

 

Mariko Elsa Yoshida 

 

 

RESUMO 

 

Papel do médico do trabalho na integração de pessoa com paralisia cerebral 

no ambiente de trabalho, estudo de caso, com objetivo de compreender e reconhecer 

os desafios as superações, acolhimento da pessoa com paralisia cerebral, no 

ambiente de trabalho, com a perspectiva de levantar categoria de análise para criar 

um modelo de referência para atuar em necessidades específicas, considerando a 

existência de uma gama enorme de deficiências, assim como diferentes graus de 

deficiências, para atuar enquanto médico do trabalho chegou-se ao consenso da 

necessidade de mudança de paradigmas, necessidade de integração com equipe de 

multidisciplinar, enfim uma necessidade de atuar de formas diferentes para cada 

pessoa com paralisia cerebral e também participar na construção da adequação da 

pessoa com paralisia e o meio ambiente do trabalho. 

 

Palavras-chave: pessoa com paralisia cerebral, equipe multidisciplinar, mudança de 

paradigma, ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

O principal objetivo deste artigo é promover inquietude aos colegas médicos do 

trabalho, a partir de uma entrevista de uma pessoa com paralisia cerebral que trabalha 

e tem independência financeira e demonstrar que, sim, é possível uma pessoa com 

deficiência ter vida social, estudar, trabalhar e ser independente. 

“O Brasil tem atualmente cerca de 35 mil empregadores obrigados a cumprir a 

Lei 8.213, o que corresponde a 750 mil postos de trabalho. Deste total, 48% das vagas 

estão preenchidas, atingindo quase 360 mil pessoas com deficiência e reabilitados 

beneficiados. Em 2009, o percentual de preenchimento das vagas era de 28%. A 

inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é crescente. Enquanto 

o número de vínculos formais cresceu 12,3% no período de 2009 a 2017, o número 

de vínculos preenchidos por pessoas com deficiência no mesmo período aumentou 

52,9%. Atualmente, 93% das pessoas com deficiência trabalhando com carteira 

assinada no Brasil foram contratadas por empresas obrigadas a cumprir cota legal.”, 

é o que explica uma notícia publicada no dia 26 de julho de 2019, na página da 

Secretaria de Trabalho, como ilustrado no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 - NÚMERO DE VAGAS RESERVADAS, POR NATUREZA JURÍDICA DO 

EMPREGADOR 

  
Administração 

Pública 
Empresas Públicas e Sociedades 

de Economia Mista 
Empregadores 

Privados 
Total 

Vagas 
Reservadas 

20343 35551 712829 768723 

Vagas Ocupadas 2.281(11.21%) 16.228 (45.65%) 370.656 (52.00%) 
389.165 
(50.62%) 

Deficit 18.062(88.79%) 19.323 (54.35%) 342.173 (48.00%) 
379.558 
(49.38%) 

 

FONTE: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). (2018) 

 O quadro abaixo demonstra que 92,34% das vagas preenchidas por cotas, 

apenas 7,66 % são não obrigados por Lei, demonstrando que se não houver 

intervenção de políticas públicas provavelmente a participação de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho sofra baixas, estamos muito longe do ideal. 



QUADRO 2 - NÚMERO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO 

FORMAL E NA POPULAÇÃO RESIDENTE, POR TIPO DE DEFICIÊNCIA 

  

PcD com vínculo 
empregatício com 
empregadores 
obrigados pela Lei 
nº 8.213 

PcD com vínculo 
empregatício com 
empregadores 
não obrigados 
pela Lei nº 8.213 

Total de PcD 
com vínculo 
empregatício 

População 
residente 18 a 64 
anos* 

PcD Física 193659 (46.97%) 14675 (42.89%) 208334 (46.66%) 2110883 (23.46%) 
PcD Auditiva 76135 (18.47%) 6189 (18.09%) 82324 (18.44%) 1046635 (11.63%) 
PcD Visual 62083 (15.06%) 4734 (13.84%) 66817 (14.96%) 4145969 (46.07%) 

PcD Mental/Intelectual 36666 (8.89%) 4311 (12.60%) 40977 (9.18%) 1695184 (18.84%) 
PcD Múltipla 7399 (1.79%) 668 (1.95%) 8067 (1.81%) - 
Reabilitado 36342 (8.81%) 3635 (10.62%) 39977 (8.95%) - 
Total de PcD 412284 (100%) 34212 (100%) 446496 (100%) 8998671 (100%) 
Total de PcD(%) 92.34% 7.66% 100.00% - 

Mostrando de 1 a 8 de 8 registros 

*Os dados apresentados referem-se somente à população residente que possui deficiência em 

gradações mais severas ("não consegue de modo algum" e "grande dificuldade"). Não foram 

computadas pessoas que apresentam somente "alguma dificuldade". 

FONTE: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e IBGE - Censo Demográfico (2010). 

 

Até a metade do século XX não haviam movimentos no sentido de inclusão de 

pessoas com deficiência, autores como (GOSS,D; GOSS,F; ADAM-SMITH,2000)    

atribuem esta mudança de paradigma à 2ª Guerra Mundial, muitos soldados 

retornavam aos lares mutilados e a Europa adota o esquema de cotas para os ex-

combatentes e para outras pessoas com deficiência.  

Em 1948 (ONU) - Declaração Universal dos Direitos do Homem – que no seu 

artigo 23 determina o direito ao trabalho e a livre escolha do trabalho, e a livre escolha 

do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o 

desemprego a toda pessoa.  

Em 1975 (ONU) - Declara no seu artigo 07 o direito de cada pessoa com 

deficiência a obter e manter um emprego ou desenvolver atividades úteis.  

No Brasil com intuito de promover a inclusão de pessoas com deficiência houve 

criação e/ou alterações na Legislação, segue quadro abaixo dos principais direitos. 

QUADRO 3 – PRINCIPAIS DIREITOS



LEI DATA CAPÍTU

LO 

ARTI

GO 

DESCRIÇÃO DIREITOS ADQUIRIDOS 

Constituição da 

República 

Federativa do 

Brasil 

1988 I 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes 

 

II 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

XXXI - proibição de qualquer discriminação 

no tocante a salário e critérios de admissão 

do trabalhador portador de deficiência; 

      

LEI DATA SEÇÃO ARTI

GO 

DESCRIÇÃO DIREITOS ADQUIRIDOS 

Lei n°8.213 24/06/1

991 

VI 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 portadoras de 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%. 

Acesso ao trabalho através da Lei de cotas 



      

LEI DATA SEÇÃO ARTI

GO 

DESCRIÇÃO DIREITOS ADQUIRIDOS 

Lei Complementar 

n°142 

08/05/2

013 

 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS 

ao segurado com deficiência, observadas as seguintes 

condições:  

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de 

contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, 

se mulher, no caso de segurado com 

deficiência grave; II - aos 29 (vinte e nove) 

anos de tempo de contribuição, se homem, 

e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no 

caso de segurado com deficiência 

moderada; III - aos 33 (trinta e três) anos 

de tempo de contribuição, se homem, e 28 

(vinte e oito) anos, se mulher, no caso de 

segurado com deficiência leve; ou IV - aos 

60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 

55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se 

mulher, independentemente do grau de 

deficiência, desde que cumprido tempo 

mínimo de contribuição de 15 (quinze) 

anos e comprovada a existência de 

deficiência durante igual período. 

Parágrafo único. Regulamento do Poder 

Executivo definirá as deficiências grave, 

moderada e leve para os fins desta Lei 

Complementar.  



5º O grau de deficiência será atestado por perícia própria do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de 

instrumentos desenvolvidos para esse fim.  

 

      

LEI DATA CAPÍTU

LO 

ARTI

GO 

DESCRIÇÃO DIREITOS ADQUIRIDOS 

Portaria 

Interministerial 

AGU/MPS/MF/SE

DH/MP n°1 

27/01/2

014 

 1º Esta Portaria Interministerial aprova o instrumento 

destinadoà avaliação do segurado da previdência 

socialeàidentificaçãodos graus de deficiência, bem como 

define impedimento de longo prazopara os efeitos do 

Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999. 

 

      

LEI DATA CAPÍTU

LO 

ARTI

GO 

DESCRIÇÃO DIREITOS ADQUIRIDOS 

Súmula Vinculante 

33 

09/04/2

014 

  Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras 

do regime geral da previdência social sobre 

aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, 

inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei 

complementar específica. 

 

       

LEI DATA CAPÍTU

LO 

ARTI

GO 

DESCRIÇÃO DIREITOS ADQUIRIDOS 



Lei n°13.146 06/07/2

015 

I 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

destinada a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania. 

igualdade e não discriminação:direito à 

vida: `habilitação e reabilitação: à saúde: 

recebimento de orteses e próteses; à 

educação: à moradia: ao trabalho: à 

assistência social: à previdência social: à 

cultura; ao esporte; ao turismo e ao lazer: 

ao transporte e à mobilidade; 

acessibillidade; acesso à informação e à 

comunicação; tecnologia assistida; à 

participação na vida pública e politica; à 

justiça, à ciencia e tecnologia,; 

reconhecimento igual perante a Lei; crimes 

e infrações administrativas; tutela curatela 

e tomada de decisão apoiada. 

2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. 

 

      

LEI DATA CAPÍTU

LO 

ARTI

GO 

DESCRIÇÃO DIREITOS ADQUIRIDOS 



Decreto n°3.298 20/12/1

999 

I 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica 

que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano; 

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se 

estabilizou durante um período de tempo suficiente para 

não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade 

– uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 

integração social, com necessidade de equipamentos, 

adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou 

transmitir informações necessárias ao seu bem-estar 

pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser 

exercida. 

 

 

FONTE:  Autoria Própria.



“ Estudos sobre deficiência” (Disability Studies), ao invés 

de três, adota dois conceitos para compreensão da 

deficiência: impairtment, que é a condição biológica da 

pessoa com deficiência; e disability, que compreende as 

falhas da sociedade para atender às necessidades dessas 

pessoas, sendo que a maioria dos estudos desenvolvidos 

no Reino Unido se ancora na perspectiva social da 

deficiência. (BARNES, 1999) 

Segundo a OMS (2003) a deficiência (impairment) consiste na perda ou 

anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, 

temporária ou habilidade para desempenhar uma atividade considerada normal 

para o ser humano: e a desvantagem (handicap), em prejuízo para o indivíduo, 

resultante de uma deficiência ou incapacidade, que limita ou impede o 

desempenho de papeis de acordo com sua idade e sexo ou fatores sociais e 

culturais. 

No Brasil considera-se pessoa com deficiência, nos termos da lei nº 

13.146, de 06/07/2015, aquela que tem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, impossibilitem que a pessoa participe de forma plena e efetiva 

na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas que não 

possuem tal impedimento. 

A paralisia cerebral (PC) é uma condição não progressiva caracterizada 

por alterações neurológicas permanentes que comprometem o desenvolvimento 

motor e/ou cognitivo ao ser humano, causando limitações nas atividades 

cotidianas desde leve a grave. É a deficiência mais comum na infância. Hoje, 

existem cerca de 17 milhões de pessoas com paralisia cerebral. Uma em cada 

quatro crianças com esse diagnóstico não fala; uma em cada três não anda; uma 

em cada duas tem deficiência intelectual e uma em cada quatro tem 

também epilepsia. Conforme informações do movimento internacional World 

Cerebral Palsy Day (em português, Dia Mundial da Paralisia Cerebral, que é 

celebrado em 6 de outubro). 



Medicina do Trabalho é um ramo da medicina que lida com as relações 

entre homens e mulheres trabalhadores e seu trabalho, visando não somente a 

prevenção dos acidentes e das doenças do trabalho, mas à promoção da saúde 

e da qualidade de vida. Tem por objetivo assegurar ou facilitar aos indivíduos e 

ao coletivo de trabalhadores a melhoria contínua das condições de saúde, nas 

dimensões física e mental, e a interação saudável entre as pessoas e, estas, 

com seu ambiente social e o trabalho. O médico do trabalho avalia a capacidade 

do candidato a determinado trabalho e realiza reavaliações periódicas de sua 

saúde dando ênfase aos riscos ocupacionais aos quais este trabalhador fica 

exposto. A medicina do trabalho está construída sobre dois pilares: a Clínica e 

a Saúde Pública. Sua ação está orientada para a prevenção e a assistência do 

trabalhador vítima de acidente, doença ou de incapacidade relacionados ao 

trabalho e, também, para a promoção da saúde, do bem estar e da produtividade 

dos trabalhadores, suas famílias e a comunidade. (Optiz,2009) 

Nesse contexto qual o papel do médico do trabalho? 

Fica aqui a difícil missão de quebrar paradigmas, difícil pois médicos 

habitualmente estão treinados para seguir protocolos a fazer diagnósticos e 

prescrever, sendo incentivados a olhar para a pessoa com paralisia cerebral de 

forma subjetiva, respeitando suas limitações e procurando enxergar suas 

potencialidades ocultas, procurar na pessoa com deficiência o potencial laboral, 

avaliar a pessoa, colocar a deficiência em segundo plano, perguntar quais as 

limitações e a capacidade que a pessoa presume ter e/ou gostaria de tentar 

desenvolver. Todos os estudos foram unânimes quanto à preocupação na 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho como forma de 

melhora da auto estima, e do usufruto da cidadania, e que por existir uma gama 

enorme de deficiências com diferentes graus, não existe um protocolo 

padronizado de como lidar com a pessoa com deficiência 

Um dos objetivos deste trabalho, é demonstrar ao leitor que julgar as 

pessoas por suas deficiências enquadrando-as como dependentes e 

classificando-as como incapacitadas é um grande equívoco. É de importância 

vital os gestores estarem preparados e alinhados com a equipe multidisciplinar, 

para poderem lidar com essa nova realidade, na grande maioria primeira 

experiência. Quanto mais informações os colegas de trabalho e seus chefes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_profissional_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica


tiverem, mais chance de sucesso na adaptação da pessoa com paralisia cerebral 

no ambiente de trabalho, estudiosos observaram que o medo do desconhecido 

é uma das maiores barreiras, assim como a falta de conhecimento no manejo de 

situações inéditas de como ver a dificuldade do colega. Outro ponto negativo agir 

de forma paternalista, o incômodo em esperar o outro executar o trabalho, as 

vezes em tempo inferior aos demais ou a presunção de que ele está fazendo 

diferente, portanto julgando que o colega está executando o trabalho de forma 

errada, talvez orientar as equipes que do diferente podem surgir novos métodos, 

talvez uma maneira mais fácil de executar determinada tarefa. Incentivar a 

inovação seria outro viés. 

Estudos (a exemplo do livro “ O trabalho e as pessoas com deficiência”) 

demonstram a importância do trabalho em equipe (colegas de trabalho, 

engenheiro de segurança, médicos do trabalho, psicólogos, assistente social, 

responsáveis pela ergonomia do ambiente do trabalho, gestores de RH, chefe 

imediatos, empresários) devem estar engajados, ter conhecimento da deficiência 

e de qual o potencial de trabalho que a pessoa com deficiência pode 

desenvolver, enfatizam a importância da pessoa com deficiência sentir-se 

acolhida, tem como foco principal a humanização de postos de trabalho. 

Descrevem a preocupação crescente na inclusão de pessoas com deficiência 

como Marketing empresarial positiva. Observaram que a pessoa com deficiência 

desenvolve outras maneiras de executar a mesma atividade no mesmo posto de 

trabalho adequando à sua deficiência, concluem que quando motivados o 

absenteísmo é baixo, e a produtividade pode ser igual e até superior aos demais 

colaboradores. Fazem referência que a lei de cotas foi muito importante, mas em 

algumas empresas houve descaso e falta de inclusão, e às vezes até auditoria 

foram instaladas para avaliação de assédio.  

Por solicitação da Associação Médica Brasileira – AMB, a Associação 

Nacional de Medicina do Trabalho – ANAMT conduziu o processo de elaboração 

do Procedimento de Avaliação Clínica e Funcional da Pessoa com Deficiência 

(PcD) para o Trabalho, com o objetivo de estabelecer parâmetros mínimos para 

que esta avaliação seja realizada por médicos, adotando critérios homogêneos, 

publicados em 2019. 

 



Papéis e Responsabilidades  

Para cada ambiente de trabalho deverão ser indicadas as pessoas 

responsáveis por cada atividade específica dentro de um programa de inclusão 

da PcD no trabalho e atendendo, no mínimo, ao especificado no Decreto 

Nº3298/99 para composição da Equipe multiprofissional. A seguir, os autores 

recomendam descrição de responsabilidades que podem ser adaptadas de 

acordo com a organização. Médico Assistente: Em geral, a PcD faz seu 

seguimento clínico com médico especializado no tipo de deficiência. Além do 

seguimento clínico, cabe ao médico assistente oferecer informações para a 

melhor adaptação da PcD ao trabalho e do trabalho à PcD. Uma atuação de 

cooperação entre o médico assistente e o médico do trabalho é fundamental 

para que a inclusão ocorra de forma efetiva e saudável. O médico especialista 

também pode ser demandado para emitir parecer em relação a 

comprometimentos orgânicos ou funcionais, para subsidiar a avaliação dos 

médicos do trabalho e da equipe multidisciplinar. Médico do Trabalho 

Coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

(ou programa semelhante):  

O Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO deverá avaliar se o 

trabalhador/candidato ao trabalho atende ou não aos critérios de caracterização 

como PcD para fins de atendimento à “lei de cotas” na empresa. Caso positivo, 

deverá avaliar quais as limitações funcionais apresentadas e se haverá 

necessidade de apoios e adaptações razoáveis. Em caso positivo, deve 

recomendá-los de acordo com a atividade a ser desempenhada. Para isso é 

necessário que haja interação com as áreas da empresa de interesse para a 

conclusão da avaliação. O Médico Coordenador do PCMSO deve repassar 

oficialmente suas recomendações para os responsáveis por sua implementação. 

Finalmente, cabe a este profissional receber e analisar as demandas das 

diferentes partes interessadas a fim de ajustar ou reavaliar as recomendações 

necessárias.  

Médico Encarregado pelo Exame: O Médico Encarregado pelo Exame 

deve seguir as orientações do Médico Coordenador do PCMSO, mediante 

orientação técnica e nomeação formal. Neste caso, deverá avaliar se o 

candidato/trabalhador, atende ou não aos critérios de caracterização como PcD 



para fins de atendimento à “lei de cotas” na empresa. Caso positivo, deverá 

avaliar quais as limitações funcionais apresentadas e se haverá necessidade de 

apoios e adaptações razoáveis. Se houver, o Médico Encarregado deve informar 

o caso ao Médico do Trabalho Coordenador.  

Profissional de Enfermagem do Trabalho: Quando disponível, o 

profissional de enfermagem do trabalho deverá proceder com a triagem do 

trabalhador/ candidato, de acordo com as orientações do serviço de saúde, para 

encaminhar ao médico responsável pelo exame clínico. Durante a entrevista 

inicial com o trabalhador/candidato deverá identificar possíveis solicitações do 

funcionário e/ ou da empresa para uma melhor inclusão nas atividades. As 

informações devem ser repassadas ao Médico do Trabalho Coordenador. 

 Profissional de Segurança do Trabalho: Avaliar o ambiente, processos e 

condições de trabalho para avaliar se está adequado às necessidades do 

trabalhador/candidato com deficiência. Contribuir com o Médico do Trabalho 

Coordenador na avaliação e recomendação de possíveis necessidades de 

apoios e adaptações razoáveis. Envolver outras partes interessada, quando 

necessário. Profissional de Recursos Humanos: Quando houver, é responsável 

por informar ao médico do trabalho as atividades que serão desempenhadas no 

cargo/função propostos, bem como as possíveis adaptações e apoios já 

existentes. Deve conduzir a inclusão da PcD de forma a garantir a melhor 

interação com os demais trabalhadores. Deve informar aos profissionais de 

saúde e segurança as eventuais necessidades para a melhoria das condições 

de trabalho da PcD.  

Outros profissionais: Eventualmente, a organização ou o serviço podem 

recorrer a outros profissionais para que a inclusão seja efetiva. Destacam-se o 

fisioterapeuta, ergonomista, arquitetos, psicólogos, dentre outros. Profissionais 

da organização, especialmente aqueles envolvidos na operação, também devem 

ser considerados no processo de adaptação das condições de trabalho e nas 

ações voltadas para uma inclusão de sucesso.  

 

Roteiro de Avaliação Clínica e Funcional  



Toda avaliação deve ser feita de modo personalizado, não havendo 

contraindicação a priori, nem trabalho recomendado a determinado tipo de 

deficiência. Cada indivíduo é único e como tal deve ser avaliado, considerando 

suas peculiaridades, formação e habilidades. O médico deve reconhecer que a 

deficiência é apenas uma das características do indivíduo. É fundamental ouvir 

a PcD, em relação a seus comprometimentos orgânicos e funcionais, como lidar 

com eles, se a pessoa acredita que pode realizar as tarefas propostas, e se 

necessita apoios e adaptações. Quando necessário, poderá ser realizado teste 

de campo para se certificar que a PcD consegue desenvolver as atividades 

necessárias e quais os apoios necessários. Na anamnese, questionar sobre 

comprometimento orgânico ou funcional. Em caso de doença degenerativa ou 

progressiva, se o quadro clínico está estabilizado no momento. Perguntar sobre 

as atividades diárias, cuidados pessoais, lazer e deslocamentos. Se a PcD 

dispuser de certificado de habilitação ou reabilitação emitido pelo INSS, laudo 

médico ou da Equipe Multidisciplinar de Avaliação (Estabelecida pelo Decreto Nº 

3.298 de 1999), anexar cópia do documento ao prontuário médico. 

Constatação de deficiência de candidatos aprovados em concurso público 

em vaga de pessoa com deficiência Constatação de deficiência de candidatos 

aprovados em concurso público em vaga de pessoa com deficiência (arts. 3º e 

4º do Decreto nº 3.298, de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2004). 

Competência: Equipe multiprofissional incluindo um médico investido em cargo 

público (médico oficial). Para concorrer a vaga destinada a pessoa com 

deficiência o candidato deverá, no ato da inscrição: 1. Declarar-se como pessoa 

com deficiência; 2. Apresentar laudo médico original ou cópia autenticada 

emitido nos últimos 12 meses, atestando a categoria e o grau ou nível da 

deficiência. Os candidatos aprovados por concurso público na condição de 

deficientes, conforme Decretos nº 3.298, de 1999 e nº 5.296, de 2004, serão 

avaliados por perícia médica para fins de constatação da deficiência alegada e 

a compatibilidade das atribuições do cargo e a deficiência de que são portadores. 

Compete à perícia a qualificação do candidato aprovado como pessoa com 

deficiência, nos termos das categorias definidas pela legislação vigente. Os 

candidatos deverão comparecer à perícia munidos de laudo médico e exames 

comprobatórios no prazo de validade (12 meses), que atestem a espécie e o 



grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente 

da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID em vigor), conforme especificado no Decreto nº 

3.298, de 1999 e suas alterações, bem como à provável causa da deficiência. 

Para esta avaliação não há modelo de laudo disposto em Anexo ao Manual de 

Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal. (Brasil. Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Manual de perícia oficial em saúde 

do servidor público federal) 

 

2 METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa utilizada está fundamentada em pesquisa 

bibliográfica de artigos relacionados aos temas: deficiência física, educação 

especial, gestão de pessoas, extraídos de revista eletrônica brasileira, de artigos 

de instituições de pesquisa disponibilizados para acesso online. 

Pesquisa em livros de medicina do trabalho, legislação brasileira e para 

ilustrar e fazer uma busca de possíveis soluções em encontrar parâmetros de 

como atuar frente a tantas diversidades, quanto à atenção à pessoa com 

paralisia cerebral no ambiente de trabalho. Foi incluída nesta pesquisa entrevista 

aberta com pessoa com paralisia cerebral, preservamos o anonimato, em anexo 

está a carta na íntegra. 

 

3 ENTREVISTA ABERTA 

Olá, estou com 50 anos, sou solteira e sem filhos.  

 Vou contar um pouco do que ocorreu comigo durante a minha existência 

até os dias atuais, começando pela minha infância, que foi como outras crianças 

que brincavam e caíam muito durante qualquer atividade lúdica. Sou bem 

teimosa, como dizem alguns membros da família, que não compreendem a 

diferença entre teimosia e persistência até os dias atuais, porque insisto em 

superar os meus limites físicos e a falta de acessibilidade nos locais por onde 

trânsito para viver como qualquer pessoa sem deficiência física. Por curiosidade, 

às vezes, os colegas de trabalho ainda me perguntam, quando nos reunimos em 



alguns eventos no trabalho, se sei cozinhar ou se sei fazer as coisas rotineiras 

que todas as pessoas costumam fazer em suas casas, sem a assistência de 

alguém da família, ou algum cuidador permanente ou empregada doméstica. 

Vivendo aos moldes do jeitinho brasileiro de me virar do jeito que dá, vou 

morando sozinha numa casa pequena escolhida por facilidade de acesso a 

ônibus, mercado, trabalho e outros locais no centro de Curitiba. Atualmente 

trabalho no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 

 A respeito do ato de cozinhar, faço coisas que consigo cortar e descascar. 

Sem muita força nas mãos consigo cozinhar quase tudo. Gosto mais de cozinhar 

quando alguém descasca os alimentos. Por exemplo, agora tem uma abóbora 

cabotiá estragando na geladeira, porque eu a comprei por adorar a cabotiá, mas 

não consegui ainda cortá-la. Muitos alimentos exigem esforços até de pessoas 

com força normal, então meu alcance se limita a quanto consigo fazer com a 

minha força física driblando as barreiras transparentes existentes neste mundo 

onde estou inserida no meu cotidiano. Essa aventura de tentar se esquivar das 

barreiras físicas constantes durante toda a vida num corpo com defeito motor de 

funcionamento irregular por anos gera desgastes maiores que outros corpos sem 

essa deformidade. Isso causa maior problema para essa estrutura física que tem 

que superar barreiras aparentemente imperceptíveis a quem não precisa escalar 

as calçadas irregulares das ruas ou inclusive transitar com a falta de 

acessibilidade nos estabelecimentos. Para quem tem algum tipo de deficiência 

física motora é o equivalente às pessoas sem deficiência a ter que escalar 

morros ou montanhas todos os dias e andar em locais com muitos obstáculos. 

Causa um impacto enorme nesse corpo de células perfeitas, mas com 

funcionamento defeituoso cada vez pior com o passar dos anos creio que na 

maioria dos casos, e muitos desistem de sair de suas casas por sensatez até da 

própria pessoa que nasceu com alguma deficiência e tem que superar todas as 

barreiras diariamente desde o instante em que sai da cama, morrendo de 

preguiça de ter que escalar os obstáculos físicos incessantemente ou encarar os 

embates sociais, por ser diferente do que é considerado padrão normal. Os 

“maluquinhos” persistem mesmo levando algumas “chibatadas” ou melhor 

dizendo algum tipo de discriminação nos convívios sociais, porque aprenderam 

a persistir desde que nasceram, e foram educados ou adestrados pelos 

familiares desde crianças a serem fortes e se virarem sozinhos em muitos 



momentos. A educação aliada a algum tipo de extrema religiosidade da mãe e 

dos avós ajudou muito a dar algum alento a eles em relação a minha situação 

também, pois quando se delega em parte o problema não solucionável a um ser 

superior, se tem a fé que ele poderá um dia trazer a luz de uma solução a essa 

questão. A parte deles foi rezar, torcer por mim e fazer o que lhes era possível 

com a capacidade deles para me ajudar, juntamente com o meu pai e as minhas 

irmãs, paralela e posteriormente. Sou grata pelo amor, carinho e dedicação que 

me puderam me oferecer ao longo dos anos. 

 Nasci com parto pré-maturo de oito meses há 50 anos, e tive paralisia 

cerebral pós-parto por demora de socorro médico inexistente na hora do parto. 

Com isso tive complicação motora moderada. Andei mais tarde, aos 3 ou 4 anos, 

tive subluxação congênita de quadril direito, não corrigido com cirurgia aos 4 

anos de idade. Tenho problemas de fala e coordenação motora fina, além de 

caminhada torta e com dificuldade devido a artrose do quadril por causa da 

luxação congênita. Aos 14 anos passei por acidente de carro, creio que nesse 

evento lesionei a cervical, e tive problemas de cifose e bicos de papagaio ou 

escoliose, com dores e perdas de força no corpo se acelerando dos 29 aos 40 

anos até me submeter a uma cirurgia de reconstrução de mais da metade da 

cervical fixada por placa metálica e 5 parafusos. De lá para cá venho fazendo 

fisioterapias, Pilates e hidroginásticas permanentemente, melhorando aos 

poucos e trabalhando. Quando tinha os meus 20 e tantos anos me dedicava à 

natação, mas conforme fui perdendo forças nas pernas e por último nos braços, 

desisti de nadar, por perda de mobilidade totalmente normal no pescoço. A 

recuperação do pós-cirúrgico de coluna cervical levou anos. Hoje estou melhor. 

Trabalho meio período, com horário de trabalho reduzido a 4 horas diárias, que 

me ajudou muito a fazer outras atividades extras obrigatórias para a melhoria do 

corpo sem aquela vivacidade da juventude por causa das perdas causadas por 

defeito na utilização de um “aparelho com defeito”.  

 Fui feliz na infância. Morei até os meus 7 anos de idade no sítio de meus 

pais. Naquela época tinha 2 meninos com os quais brincava sempre, andava 

com eles e caía muito por falta de acessibilidade na propriedade e vivia com os 

joelhos esfolados. Eu brincava com minha irmã, até que um dia ela teve que ir 

embora de casa e morar com nossos avós para estudar na cidade quando eu 

tinha uns 3 anos de idade. Com 7,5 anos fui estudar na cidade e fui acolhida 



pelos meus avós e cuidada por minha irmã também. No primeiro ano de escola 

fui alfabetizada em escola pública a uma quadra da casa de meus avós. Naquele 

ano de 1977, sofria de tristeza por estar longe de meus pais, que durante a 

semana passávamos estudando e somente nos fins de semana e feriados 

voltávamos para casa no sítio. Na escola sofria de lentidão na escrita, sempre 

era a última a copiar as tarefas do quadro negro, desde o primeiro ano da escola 

até o último ano da faculdade. Lembro-me que tive duas cartilhas de 

alfabetização, porque uma delas foi para o lixo na metade do ano. Escrevia com 

muita pressão na escrita e isso causou o esfarelamento do papel jornal utilizado 

nas cartilhas do primeiro ano. Enfim, aprendi a escrever, ler e contar como 

qualquer pessoa em escola pública. Não tinha amigos pois não conseguia correr 

com eles e brincar no recreio. Tive somente uma amiga e o meu primo um ano 

mais velho que me ajudava na hora do recreio também. Passei 4 anos nessa 

escola, com os professores me esperando com paciência a copiar as tarefas 

depois que outras crianças iam embora e ao mesmo tempo me elogiando pelo 

desempenho nas provas e atividades da escola. A partir da quinta série mudei 

de escola. Fui estudar numa escola a 5 quadras de minha casa e voltei a morar 

com meus pais em zona urbana, onde conseguiram comprar uma casa. Foi muito 

bom voltar a morar com eles. Minha mãe sempre me ajudava no que podia, 

cuidava de mim no que era necessário. Passei mais 4 anos nessa escola, com 

boas notas, com excelente desempenho. Tive poucos amigos lá também, apesar 

do desempenho escolar. A vida social de uma pré-adolescente e adolescente 

com deficiência em meio a crianças normais numa escola tradicional era nula. 

Não era chamada a participar de festas particulares ou qualquer atividade fora 

da escola. No segundo grau também foi assim. Com boas notas e quase sem 

amigos na escola. Meus pais nem se atentavam a resolver essa questão 

envolvidos em seus próprios problemas pessoais. O apoio deles era me levar 

mais a médicos quando era necessário, e na medida do possível, a algum 

massagista. Veio a época de batalhas para conseguir acesso a uma faculdade 

pública, porque éramos pobres para conseguir frequentar e pagar uma faculdade 

que sempre foi custosa. Consegui entrar e sair de uma faculdade pública com 

muitas dificuldades, mais do próprio curso escolhido do que com o convívio com 

os colegas que até hoje nos reunimos de vez em quando para relembrar nossos 

velhos tempos traumatizantes de uma faculdade difícil para todos, e damos 



muitas risadas também. Meu diploma de bacharel em Informática foi conquistada 

com paciência e inclusive com a ajuda de colegas muito inteligentes e gênios por 

vezes no assunto. Com inteligência normal, fiz esforços extras para conseguir 

algo a mais sempre. 

 Apesar das dificuldades apresentadas aqui, hoje encaro viver, olhar e 

escrever com humor. Não são comuns as pessoas que vencem tudo que venci, 

ou perdi também por falta de força física causando dores. Há 5 anos atrás 

comecei o curso de direito, cursei um ano e não continuei por falta de 

acessibilidade nos locais por onde andava e por dores causadas pela carga 

horária a mais em sala de aula, trabalhos escolares e trabalho fora para 

sustentabilidade, além de pelo menos 4 horas semanais dedicadas a pilates e 

hidroginásticas obrigatórias, e além de querer cuidar de minha casa. Bem ou 

mal, o que me atrapalhou foi a artrose nos dois joelhos que apareceu e começou 

a piorar e as dores na coluna cervical e lombar também. Por estar com o 

caminhar irregular desde sempre estou com problemas na coluna lombar com 

indicação cirúrgica, mas sem garantia de sucesso de melhoria no futuro, na 

verdade sem esperança nenhuma de melhoria nesse sentido.  

 Para o meu trabalho seria excelente ter mais um diploma de curso de 

direito, pois as oportunidades se abrem mais a quem tem esse diploma dentro 

de um tribunal de justiça. Porém estou sempre capengando nos locais por onde 

passei desde os meus 25 anos que comecei como servidora pública em outro 

órgão. Aos 26 anos saí da faculdade de Informática da UFPR quase jubilada. A 

faculdade foi muito difícil para mim, na época não tive oportunidade de fazer 

estágios, muitas vezes por preconceito do empregador, que gostava do meu 

currículo, mas quando me via pessoalmente, recusava a minha entrada. Sem 

estágio passei também a fazer monitoria em laboratório de informática da própria 

faculdade, e ganhava talvez quase um salário mínimo. Ficava feliz com o meu 

dinheiro e continuava a insistir nos estágios que não deram certo. A agência de 

estágios CIEE já me conhecia pelas várias vezes que passei por lá para pegar 

cartas de encaminhamentos a estágios, que nunca deram certo. Até que um dia 

passei num concurso público no Ministério do Exército, e fui trabalhar como 

agente administrativo de 1995 a 2004. Foi bom, ruim e divertido. Ganhava pouco 

mas era engraçado e maçante ao mesmo tempo. Não vou me estender aqui para 

explicar o motivo da graça de se trabalhar com os militares, mas na verdade eles 



é que me achavam engraçada também pelo meu jeito de ser. No trabalho apesar 

da rigidez havia coleguismo e amizade. No entanto, nunca trabalhei com 

informática em nenhum local por onde passei. Desisti desta área de trabalho, por 

falta de inclusão no trabalho na época dos estágios, e portanto pela falta de 

prática ou experiência no assunto relacionado à informática. São grandes as 

frustrações mesmo para as pessoas que vencem muito, as barreiras sociais são 

insuportáveis, às vezes piores que as barreiras físicas que são visíveis e fáceis 

de serem identificadas, porém difíceis de serem corrigidas por letargia do meio 

social que agora estão atentando para incluírem as pessoas ao acesso a locais 

públicos. Quanto mais a sociedade envelhecer mais será exigido o cumprimento 

das normas de acessibilidade e inclusão das pessoas com algum tipo de 

dificuldade fora da normalidade do todo.  

 No período de 2004 a 2008 fui trabalhar no Banco do Brasil, onde tinha 

entrado também por concurso público. Não foi uma boa escolha, apesar de ter 

melhorado o meu salário. Os bancos são lugares pouco inclusivos àqueles com 

algum tipo de deficiência. Foi um período em que estive doente da lesão na 

cervical, tinha desmaios e apagões de falta força e a visão que escurecia. Os 

sintomas eram horríveis com o desejo de querer produzir mais e não conseguir 

por falta de força nos braços. Eu era colocada num setor e daqui a pouco em 

outro setor, por dificuldade de adaptação no trabalho, até que por fim passei em 

uma seleção interna para melhoria de cargo e ganho, e ia ser convocada a esta 

nova função, até que me chamaram para eu trabalhar no Tribunal Eleitoral, 

assumindo o cargo de técnico judiciário desde 2008. Optei por sair do Banco e 

voltar a trabalhar em órgão totalmente público novamente. Lá fui acolhida, 

incluída, melhor que nos outros trabalhos. Porém não há ainda no setor público 

nenhum lugar perfeito. Tive redução de horário de trabalho para 4 horas diárias 

depois de alguns anos de trabalho por causa de minha deficiência e necessidade 

por causa das dores físicas extremas. Isso ajuda a ter boa qualidade no 

tratamento constante e vitalício de meu corpo. Para o meu caso estou satisfeita, 

se comparado ao trabalho em outros milhares de setores ou locais neste país.  

 Sobretudo, minha vida é dedicada a muitas horas no tratamento e 

manutenção de um corpo vivo com menos dores físicas, paralelamente ao 

trabalho e outras atividades extras. As atividades extras variam conforme época 

e vontade de gastar meu tempo naquilo que me traz alegria ou satisfação. Já 



frequentei muito as aulas de idiomas. Uma época fazia aulas de pinturas em tela 

e tentei aprender a tocar teclado. Fiz 3 pós-graduações, a quarta desisti por 

canseira. Agora voltei a fazer aulas em carro automático numa auto-escola. 

Quero ter mais coragem para dirigir, porque a CNH já a tenho desde os meus 20 

anos. Na semana passada comecei um curso de percussão no grupo do Sesc 

da Esquina. Participo de uma Comissão de Acessibilidade no meu trabalho, para 

resolver as questões de acessibilidade e um dia quem sabe a inclusão social 

para pessoas com deficiência. Comecei um curso básico de libras. Assim vou 

vivendo. De vez em quando me reúno com as amigas para trocarmos ideias, e 

com a família para conversarmos também de assuntos da família.  

 Meus exames pré-admissionais foram sempre normais, não me recordo 

de ter tido problema de reconhecimento de minha deficiência. Porém há outras 

dificuldades a serem superadas, tais como o último exame da renovação da 

CNH, para ilustrar com alguma dificuldade que tenha tido. Os médicos percebem 

claramente que tenho deficiência motora e de fala e percebem o meu grau de 

coerência na comunicação. Não vejo empecilho nessa percepção. No entanto 

no trabalho, como existe sempre algum grau de competição, e a seleção a 

cargos comissionados pode ser de forma bastante subjetiva, há a questão da 

escolha pessoal de quem a pessoa estará submetida. No meu caso não tive 

portanto, e nem espero ter cargo comissionado sem ampla seleção por concurso 

público.  

 Minha opinião em relação aos médicos é que conversem com a pessoa 

com deficiência, e sempre olhem a capacidade que está dentro de cada um 

mesmo com toda e qualquer dificuldade física. Claro que há vários níveis de 

inteligência. Neste mundo de competição de cargos, comissão e salário vence 

aqueles com inclusive maior influência dentro de órgãos públicos. Algumas 

seleções são por total competência, desde que a pessoa esteja no nível 

produtivo das outras quando se trata de seleções internas a cargos 

comissionados. As pessoas com deficiência muitas vezes têm dificuldades de 

chegarem no grau de produção daqueles que nem sonham com barreiras sociais 

ou físicas. Precisam se enquadrar nos moldes daquele meio social ou às vezes 

até se destacarem mais para conseguirem algum tipo de valorização como 

trabalhador e mão de obra qualificada. As barreiras sociais são dissimuladas 

porque dificilmente pessoas com deficiência vão sair se queixando. E mesmo 



que sintam essas barreiras não há como provar a existência desses muros 

sociais. A solução é ficar em seus mundos, como acontece por exemplo com a 

comunidade surda. Eles mais vivem isolados entre eles, porque dificilmente 

conseguem se comunicar com os ouvintes que não souberem falar ou usarem a 

comunicação comum a todos, e na sociedade pouquíssimas pessoas ainda 

sabem libras. Outra forma de se conseguir o que se almeja é a persistência para 

se conseguir trabalhar, insistindo, relembrando o meu exemplo para conquistar 

um estágio. Eu ia sempre que me chamavam e me fechavam as portas sempre 

há quase 30 anos atrás. Sentia-me uma excluída e palhaça, porém persistia. 

Não existe outra forma de se conseguir algo sem a ousadia de ser persistente 

nos objetivos na medida do possível de acordo com o grau de capacidade com 

tenacidade.  

 Quanto a exames médicos pré-admissionais, apenas exponho a minha 

opinião é preferível que haja um estudo mais elaborado, com uma conversa 

amigável com o trabalhador com deficiência. E da parte de estudos se dedicar 

às disciplinas como direitos humanos, libras, ou outras disciplinas ligadas a 

sociologia e psicologia, empatia com a PcD, além da parte estritamente técnica 

para se conhecer as histórias de pessoas com deficiência que levam geralmente 

mais tempo que pessoas normais para conseguirem chegar a um patamar 

satisfatório e adequado de vida inclusiva no trabalho. Por exemplo, eu posso 

afirmar que consegui vencer muito, talvez quase tudo que meu grau de 

dificuldade física permanente conseguiu suportar, mas não consegui chegar 

onde talvez pudesse chegar com uma sociedade e cidade mais inclusiva. Vivo 

sozinha porque consigo sobreviver sozinha. Sou relativamente feliz, não posso 

reclamar de minhas escolhas, pois escolho fazer algo que seja possível de 

alcançar, e quando emprego muito mais energia em minhas opções “erradas”, 

acabo adoecendo fisicamente, mesmo com a intenção de querer melhorar no 

trabalho. O excesso de peso nas atividades acaba estourando mais o meu físico, 

então observo que cheguei ao meu limite. Cada trabalhador pode e deve buscar 

um caminho de satisfação no seu trabalho, com a fé que um dia pode haver 

melhoria em muitos aspectos. Bem como na medida do possível, tem que haver 

a disposição do próprio trabalhador com deficiência de se conscientizar de que 

para haver mudança em sua vida é preciso aplicar mais esforços em todos os 

sentidos e não esperar inerte soluções do além caírem como bençãos em suas 



vidas. Há mudanças positivas ou negativas quando a energia se movimenta. 

Porém eu aqui abro mais um parêntesis, das diferenças existentes entre inclusão 

e inserção social. Tive que usar muito da inserção social para que parcialmente 

fosse incluída na comunidade onde vivo ou no meio social onde atuo. A total 

inclusão social inexiste ainda nesta sociedade, e assim, sou brasileira e danço 

ou sambo conforme a música. 

 Sou grata por esta oportunidade deixar aqui parte de minha história. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS                                   

Paralisia cerebral é uma doença que afeta o desenvolvimento da criança 

e o futuro adulto. Principalmente o motor, raramente o mental, isso dificulta o 

aprendizado e faz com que essas pessoas com deficiência sejam deixadas de 

lado por muitos citados como “normais” pela sociedade, a entrevista de uma 

pessoa com paralisia cerebral que trabalha em tem independência financeira, 

mostrou que, sim, é possível uma pessoa com deficiência ter vida social, estudar, 

trabalhar e ser independente. Incluir um deficiente de paralisia cerebral no 

trabalho não é difícil, o difícil é saber como integrar e qual a maneira correta para 

que todos tenham um melhor desempenho, talvez aqui o papel do médico do 

trabalho seja, ao agir com ética, buscar muito mais o lado humano desconfigurar 

a premissa de elencar o colaborador hígido para determinado posto de trabalho, 

existe uma necessidade crescente de mudança no olhar procurar nesta pessoa 

com deficiência, qual habilidade ela poderia desenvolver, perguntar a ela suas 

expectativas e vontades, não podemos determinar o que uma pessoa com 

paralisia cerebral pode ou não pode fazer somente pelo exame físico e avaliação 

técnica acurada, felizmente em se tratando de pessoa com deficiência muitas 

surpresas boas e ruins poderão advir, urge que o médico do trabalho tenha um 

profundo conhecimento do ambiente do trabalho e as consequências deste 

sobre o colaborador, habilidade para trabalhar como parte de equipe 

multidisciplinar, e quem sabe não menos importante tempo para conversar, 

colher informações, refletir, ter chance de ser criativo. O papel do médico do 

trabalho no admissional é avaliar as competências, avaliar as dificuldades, 

avaliar os possíveis impactos que a função considerada elegível, no momento 

da contratação, pode causar ao colaborador, assim, elencar medidas 



ergonômicas para dirimir possíveis complicações, alertar ao colaborador para 

informar sinais de dores ou outros sinais clínicos para possíveis ajustes frente à 

equipe de trabalho/ posto de trabalho, enfim como previsto nas diretrizes do 

médico do trabalho é função  não somente considerar apto ou não apto um 

trabalhador, se faz necessário cuidar da saúde do trabalhador, o cuidar engloba 

desde cuidados do dia a dia assim com medidas preventivas, fazer uso no limite 

máximo os preceitos da ergonomia, as vezes tratar as doenças existentes ou 

aquelas que aparecem com o passar do tempo, aconselhar exercícios, 

acompanhamentos multidisciplinares (assistente social, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, técnico em ergonomia, psicólogo, engenheiro de segurança), o 

colaborador com paralisia não é tão diferente, o que ele precisa é ser visível, ter 

a chance de participar de reivindicar, de ser cuidado como os demais 

considerados “normais” ,ou seja com o cuidado que dispensamos a uma pessoa 

com qualquer patologia crônica. 

Tivemos a oportunidade de ilustrar de maneira suscinta o dia a dia de uma 

pessoa com paralisia cerebral no convívio em casa, no convívio social, acesso à 

educação, nas tentativas de ingresso em estágios, no trabalho, na convivência 

com colegas e superiores. A entrevistada faz parte dos 93 % (RAIS 2018) 

trabalhando em vaga para deficiente na lei de cotas, provavelmente não estaria 

trabalhando se não tivesse conquistado sua vaga através de concurso público. 

Foi possível concluir que a Lei de cotas é muito importante para garantir 

a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, quanto a queixa 

de satisfação no trabalho assemelha -se as encontradas em pesquisa (livro 

trabalho e pessoas com deficiência), quanto a possibilidade de criar um modelo 

de referência foi publicado em maio de 2019 pela ANANT. 

” O papel do médico do trabalho é de tentar reduzir ao máximo barreiras 

que poderiam ser excludentes às PcD no mercado de trabalho. Com a utilização 

deste procedimento, os profissionais médicos terão seu conhecimento ampliado 

sobre o assunto, levando a uma melhor avaliação clínica e funcional de um 

candidato-funcionário no mercado de trabalho” (ANANT- Procedimento de 



Avaliação Clínica e Funcional da Pessoa com Deficiência (PcD) para o 

Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE LABOR DOCTOR'S ROLE ON THE INTEGRATION OF PERSONS WITH 

CEREBRAL PALSY IN THE WORKPLACE - CASE STUDY 
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RESUME 

 

 

The labor doctor's role on the integration of persons with cerebral palsy in the 

workplace, case study, with the objective of understanding and recognizing the 

challenges and trials, welcoming of persons with cerebral palsy, in the workplace, 

with the perspective of raising a category of analysis to create a reference model 

to act upon specific needs, considering the existence of a wide variety of 

deficiencies , as well as different degrees of deficiency, to act as labor doctor it 

was concluded of the need of paradigm shift, need if integration with 

multidisciplinary teams, finally a need of acting in a different way for each person 

with cerebral palsy as well as participating in the building of adequation of 

persons with cerebral palsy and of the workplace. 

 

Keywords: persons with cerebral palsy, multidisciplinary teams, paradigm shift, 

workplace. 
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