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A diabetes é uma doença crónica. 
Quem vive com ela há muitos anos, 
pode vir a ter complicações como a 
insuficiência renal, o pé diabético ou 
a perda de visão.
A cegueira é um risco real. Contudo, 
raramente a limitação visual atinge 
tal gravidade.  
O mais comum é a existência de 
uma perda visual que dificulta a 
realização das atividades da vida 
diária necessárias à vigilância e ao 
controlo da diabetes.

Introdução
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Este guia é dirigido a pessoas com diabetes  
e baixa visão e seus cuidadores e tem por 
objetivo dar a conhecer estratégias que 
possam ajudar as pessoas com limitação visual 
a recuperarem a autonomia e a melhorarem a 
capacidade de controlo terapêutico, reduzindo 
assim a dependência e o peso familiar. 
 
É o resultado de um projeto desenvolvido 
em parceria, pela Associação Protectora 
dos Diabéticos de Portugal (APDP) e pela 
Associação Promotora do Ensino dos Cegos 
(APEC), com o apoio da Vereação dos Direitos 
Sociais da Câmara Municipal de Lisboa.

Nele, começamos por explicar o que é a baixa 
visão, a importância do cuidador e abordamos 
estratégias acessíveis e adaptadas à disfunção 
visual. Segue-se a descrição das competências 
a atingir pelo público alvo e cuidados a ter na 
comunicação com a pessoa com baixa visão. 
Fazemos referência ao apoio social existente 
nesta área e finalizamos com algumas 
recomendações.
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Esperamos que encontre 
neste guia uma 
orientação e que seja 
um contributo útil.
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A baixa visão é uma visão que não permite às 
pessoas realizar as suas tarefas diárias com 
facilidade e segurança ou obriga a um esforço 
acrescido. É uma visão intermédia entre a 
cegueira e a visão normal.

Tarefas como leitura, trabalhos manuais, uso 
de telemóvel, preparação de medicamentos, 
caminhar ou sair de casa são atividades que se 
podem tornar difíceis ou até dependentes de 
terceiros.

O que é  
baixa visão
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Ser cuidador pode ser difícil. Ter um familiar 
com uma doença crónica que depende 
de apoio para a realização das tarefas 
relacionadas com o controlo da doença e para 
as tarefas diárias, exige grande adaptação e 
esforço.

Muitas vezes a família sente-se incapaz.  
Não percebe qual o impacto da perda visual  
e não sabe como ajudar.

Em Portugal pouco tem sido feito nesta 
área. São poucos os apoios e, por regra, são 
dirigidos à pessoa, não incluindo os familiares.

Há estratégias que, quando aprendidas e 
integradas, melhoram o dia a dia, reduzindo  
a carga assistencial. Se o cuidador também as 
conhecer, pode adotá-las e pode ensiná-las.

O cuidador  
da pessoa com 
baixa visão
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Uma boa gestão da diabetes exige avaliar 
e conhecer o valor da glicemia, do peso, da 
pressão arterial e saber o que fazer perante os 
resultados. Como poderá fazê-lo uma pessoa 
que não consegue ler os valores das glicemias 
ou controlar a dose de insulina a administrar?

Avaliação da glicemia, tensão 
arterial e peso
Para avaliar a glicemia, pressão arterial e 
peso existem aparelhos com voz que falam o 
resultado dos valores medidos. A associação 
do registo sonoro reduz o erro na leitura e 
interpretação do mesmo. O seu funcionamento 
é semelhante aos aparelhos convencionais.

O que pode 
aprender
Estratégias para o controlo  
da diabetes adaptadas  
à baixa visão
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Os aparelhos de determinação da glicemia 
são cedidos pela consulta de diabetes onde a 
pessoa é seguida. Os aparelhos de medição 
da tensão arterial e as balanças poderão 
ser adquiridos em farmácias, casas da 
especialidade ou supermercados.

Insulina e antidiabéticos injetáveis
Se a pessoa está medicada com insulina 
ou antidiabéticos injetáveis pode realizar a 
contagem das unidades recorrendo aos clicks 
audíveis das canetas (Fig. 1) - seja enquanto 
forma de contagem ou para validação da 
marcação feita visualmente.

Fig. 1  
Caneta de 
insulina
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Na presença de baixa de audição esta 
contagem deve ser realizada perto do ouvido 
que ouve melhor, aproximando a caneta. 
Quando a pessoa já não consegue distinguir 
visualmente o tipo de canetas de insulina que 
utiliza, é importante criar diferenças. Canetas 
iguais ou de difícil diferenciação podem ser 
sinalizadas com relevo/marcas, fita adesiva 
ou guardadas em bolsas diferentes fáceis de 
identificar.

A agulha deverá ser trocada após cada 
administração, não só pelos riscos inerentes à 
reutilização, mas também pelo risco de dano 
ao ser tapada.
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O ensino de estratégias facilitadoras das 
atividades da vida diária (cuidados pessoais, 
trabalhos domésticos, compras…) é muito 
importante para a autonomia da pessoa com 
baixa visão.

Dinheiro
O uso do dinheiro confere à pessoa autonomia 
na aquisição de produtos e no pagamento de 
serviços. Com a perda de visão a pessoa deixa 
de conseguir identificar e distinguir as notas 
e as moedas entre si. Esta dificuldade cria 
insegurança e o medo face ao risco de burla ou 
roubo. É possível ensinar a pessoa a identificar 
as notas e as moedas através do toque/tato.  
As moedas distinguem-se pelo tamanho e 
rebordo (Fig. 2).

Estratégias de suporte às 
atividades de vida diária
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Características das moedas:
Família das Lisas

•  A moeda de 1 cêntimo é pequena  
e com bordo liso.

•  A moeda de 2 cêntimos é lisa, mas  
com uma divisória ao centro (como se 
fossem duas bolachas coladas uma à outra).

•  A moeda de 5 cêntimos é maior  
e com o bordo liso.

Fig. 2
Moedas de Euro
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Família das Riscas

•  A moeda de 10 cêntimos é pequena 

e tem bordo com riscas largas.

•  A moeda de 20 cêntimos é lisa  
e intervala com umas riscas.

•  A moeda de 50 cêntimos é maior  
e apresenta bordo com riscas largas.

Família de Euros

•  A moeda de 1 euro tem o bordo intervalado 
com um espaço liso e um espaço com riscas 
fininhas (serrilhadas).

•  Na moeda de 2 euros, o bordo é todo com 
riscas fininhas (serrilhadas).

As notas têm tamanhos, cores e texturas bem 
diferenciados, que poderão ajudar ao seu 
reconhecimento por uma pessoa com baixa 
visão.
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Tecnologia
Os aparelhos eletrónicos (telemóveis, 
computadores, tablets) têm opções de 
acessibilidade que podem ser adaptadas às 
necessidades individuais. Permitem o aumento 
da letra, do contraste, inversão de cores, 
aumento da imagem ou leitura por voz (Fig. 3).

Explorando as definições dos aparelhos  
podemos encontrar estas funcionalidades. 

Existem no mercado telemóveis com teclas 
grandes, que podem ser mais fáceis de usar 
(Fig. 4).

Fig. 4
Telemóvel com 
teclas grandes

Fig. 3
Telemóvel  
com zoom
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Leitura
Uma boa e adequada iluminação melhora 
a visão. Para melhorar a leitura de um 
documento, por vezes basta direcionar uma luz 
branca para o mesmo ou colocá-lo num plano 
inclinado para reduzir os reflexos e brilhos 
(Fig. 5).

Fig. 5
Plano inclinado 
para leitura

A iluminação não deve causar ofuscamento.  
O sol direto nas áreas de trabalho e superfícies 
brilhantes deve ser evitado. A luz deve ser 
distribuída de forma uniforme, vinda de todos 
os ângulos, sem refletir diretamente no rosto 
da pessoa. Um recurso simples e muito útil 



18

para reduzir a reflexão da luz é utilizar um 
guia para leitura. Pode ser feito em cartão ou 
material plástico preto, com uma abertura 
com a altura de duas linhas de texto e com a 
largura do mesmo (Fig. 6). 

Fig. 6
Guia de 
leitura

Fig. 7
Uso de lupa para ler

Irá diminuir a luz refletida sobre o papel 
branco, aumentar o contraste das letras 
e facilitar o seguimento. O uso de bonés 
e chapéus também ajuda a diminuir a luz 
refletida.

As lupas manuais são 
instrumentos com 
capacidade de aumentar 
várias vezes o tamanho 
dos objetos. Podem ser 
úteis na leitura (Fig. 7).
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Também podem ser úteis na verificação 
e identificação das diferentes caixas de 
medicamentos (Fig. 8 e 9). 

Fig. 8 e 9
Identificação de 
medicamentos 

com lupa

A imagem, melhorada com a lupa, associada 
ao tato (forma das caixas e dos comprimidos) 
e à noção da função (para que servem) 
estimula a capacidade cognitiva e diminui o 
erro na toma.
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As lupas de mão iluminadas podem ser 

utilizadas para ver os preços e os rótulos.  
Se estas não forem suficientes, podem usar- 
-se leitores de rótulos, que tornam possível a 
leitura a partir da fotografia do mesmo (Fig. 10).

Fig. 10
Leitor de rótulos

Existem também ampliadores portáteis que, 
sendo de uso simples, são mais difíceis de 
adquirir e dispendiosos.
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Uso de contrastes
Um bom contraste facilita a visão. Quanto 
maior for, mais fácil será a leitura. Devem  
ser usadas canetas pretas em fundo branco. 
As canetas rollerball (cuja tinta é à base de 
água e penetra melhor nas fibras do papel)  
poderão ser boas. Marcadores de ponteira 
grossa, preto ou azul escuro, também poderão 
ser uma boa opção.

Nas atividades diárias podem criar-se 
contrastes:
•  uma toalha de mesa mais escura com pratos 

mais brancos;

•  uma chávena branca para beber o café;

•  uma chávena preta para o leite.

Fig. 11
Contrastes
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Assinatura
A assinatura do nome faz parte da identidade 
da pessoa e o não conseguir realizá-la provoca 
angústia, raiva e frustração.

Desenhar, no local da assinatura, uma linha 
preta com auxílio de uma régua e escrever 
por cima desta ou mesmo, por cima da régua, 
facilita a tarefa. Um outro recurso, também 
simples, é usar um cartão ou um plástico 
preto, com uma abertura central com altura  
de duas linhas do texto, para que a pessoa 
possa assinar no espaço livre (Fig. 12).  
Os dedos da mão não dominante podem 
orientar empurrando a caneta quando se 
escreve.

Fig. 12
Linha 
guia para 
assinatura
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Materiais de apoio à cozinha
A balança de cozinha com voz facilita a 
elaboração de pratos e a contagem de porções 
de hidratos de carbono quando necessário.

Os leitores de etiquetas são materiais de apoio 
que possibilitam ler etiquetas pré-gravadas 
colocadas em frascos, sacos ou caixas (Fig. 13).  
Facilitam a identificação dos produtos da 
dispensa, do frigorífico ou outras arrumações. 
Contudo, só é possível encontrar estes aparelhos 
em lojas de especialidade.

Fig. 13 
Leitor de 
etiquetas
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Mobilidade
Caso a pessoa demonstre 
dificuldades na sua deslocação 
devemos perguntar se 
pretende a nossa ajuda, caso 
aceite, deve flexionar o braço 
(técnica de guia) e deixar que 
a pessoa o segure na altura 
do cotovelo ou no ombro, caso 
tenha dificuldades devemos 
orientá-la. Devemos respeitar 
o ritmo da passada da pessoa 
e indicar sempre os obstáculos 
como escadas, fazendo uma 
breve paragem no início das 
escadas informando se são 
a subir ou a descer, se as 
escadas tiverem corrimão 

Fig. 14
Bengala para 
baixa visão

devemos fomentar a sua utilização. 

O uso da bengala de baixa visão (igual à 
usada pelas pessoas cegas, mas verde - Fig. 
14) permite evitar quedas e facilita a deslocação 
autónoma segura, sinalizando o seu utilizador 
na rua. O treino de Orientação e Mobilidade 
exige o apoio de um técnico de reabilitação.     



25

A pessoa com 
diabetes e baixa 
visão deve ser 
capaz de: 
•  aprender as estratégias facilitadoras  

da realização das tarefas do dia a dia;

•  aprender as estratégias facilitadoras da 
vigilância e controlo da diabetes com 
segurança;

•  recorrer às novas tecnologias para facilitar  
o controlo e vigilância da doença;

•  perceber qual o impacto destas estratégias 
no seu dia a dia e no controlo da doença;

•  reconquistar a sua autonomia total ou parcial 
na gestão da diabetes e na realização das 
atividades diárias;

•  identificar recursos da comunidade;

•  saber procurar informação fidedigna;

•  conhecer e saber valer os seus direitos;

•  envolver a família no seu tratamento.
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Comunicação  
com a pessoa  
com baixa visão
A visão faz parte da comunicação. A leitura 
labial, as expressões faciais e corporais 
complementam a mensagem. Há que levar 
isso em conta para melhorar a comunicação. 
Assim, devemos:

•  transmitir a informação mantendo sempre 
o contacto visual, o tom de voz claro e 
expressivo, usar a expressão corporal se 
adequado;

• explicar o que vai fazer de forma simples;

•  ao orientar faça-o de forma clara e objetiva, 
como: a sua direita ou a sua esquerda, 
em cima, em baixo, por passos ou até por 
palmos. Descrever o ambiente envolvente;
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•  estar atento à iluminação, adequando-a  
e certificando-se que não incomoda;

•  não mudar nenhum objeto de lugar  
sem informar da alteração;

•  se por algum motivo tiver de se ausentar, 
avisar a pessoa em causa, assim como 
quando regressar. É muito desagradável ficar 
a falar sozinho;

•  na refeição tem de ter em atenção que as 
pessoas com baixa visão têm dificuldades 
acrescidas. Descrever a comida no prato, 
colocar sempre os alimentos como se de 
um relógio se tratasse, usando os ponteiros 
como referência, como por exemplo: arroz às 
12h, ovo às 3h, bife às 6h e a salada às 9h. 
O copo deve estar à direita do prato e deve 
ter cor contrastante para ser detetado mais 
facilmente.
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Apoio social
Em Portugal existem algumas instituições 
dedicadas à deficiência visual que recorrem à 
ajuda de produtos de apoio, promovem uma 
ajuda especializada com vista à reeducação 
visual e para as quais as pessoas podem ser 
encaminhadas. O contacto destas instituições 
pode ser consultado no site:  
http://www.deficienciavisual.pt/contactos.htm

Produtos de apoio
Os produtos de apoio, antes chamados ajudas 
técnicas, destinam-se a limitar e compensar as 
dificuldades causadas pela deficiência.

A sua prescrição é feita em centros 
especializados. O Instituto Nacional para a 
Reabilitação coordena o Sistema de Atribuição 
de Produtos de Apoio que tem em conta as 
necessidades e as características específicas  
de cada pessoa e o cumprimento da legislação.

Uma vez identificado e prescrito o produto de 
apoio numa consulta de baixa visão, pode haver 
lugar a financiamento através do Instituto de 
Solidariedade e Segurança Social. A lista de 
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produtos homologados de apoio do Instituto 
Nacional para Reabilitação pode ser consultada 
em www.inr.pt.

Os produtos de apoio podem ser 
classificados em:
Produtos de apoio não óticos  
São materiais que são modificados para 
compensar a dificuldade visual. São exemplo 
os aparelhos de cozinha com voz, os 
organizadores de comprimidos, os candeeiros 
de luz natural. Muitos destes produtos podem 
ser encontrados em grandes superfícies e a um 
preço mais económico.

Produtos de apoio óticos

São equipamentos ou instrumentos que 
ajudam a pessoa a melhorar a sua visão 
através do aumento da imagem. Podem ser 
divididos em três categorias: para perto, para 
longe e de apoio à iluminação.

O uso destes produtos requer que as 
pessoas sejam observadas numa consulta 
de oftalmologia de baixa visão e o ensino 
do uso dos mesmos é feito por técnicos 
especializados.
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Atestado médico de incapacidade 
multiuso
O Atestado Médico de Incapacidade Multiuso 
determina o grau de incapacidade da pessoa. 
Para o obter deve requisitar uma Junta Médica 
de Verificação de Incapacidade na sua unidade 
de saúde.

A atribuição de um grau de incapacidade 
dá acesso a:

•  aquisição de viatura própria  
(que pode ser conduzida pelo cuidador);

•  cartão de estacionamento modelo 
comunitário para pessoas com deficiência 
com mobilidade condicionada;

•  aquisição ou construção de habitação;

• benefícios fiscais em sede de IRS;

• acesso a produtos de apoio;

• isenção do imposto único de circulação;

•  prioridade no atendimento nos serviços 
públicos;

• quota de emprego na Administração Pública;



31

•  incentivos do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional à contratação de 
pessoas com deficiência no setor privado;

• contingente especial para o ensino superior;

•  disposições do Código do Trabalho para 
trabalhadores com deficiência.

Recomendações finais
Temos que ter sempre presente que a pessoa 
com baixa visão se pode sentir menorizada. 
Lembremo-nos que se trata de um adulto 
válido que pode ser autónomo.

O cuidador deve auxiliar a pessoa apenas  
o necessário, estimulando ao máximo a sua 
participação. A pessoa com baixa visão pode 
precisar, mais do que aprender estratégias, 
de afeto, compreensão, encorajamento e 
motivação para aumentar a sua qualidade  
de vida.

Convém não esquecer que a equipa de saúde 
é um recurso presente e útil sempre que se 
precisar de ajuda.
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