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As atividades de Educação Terapêutica são essenciais
na gestão das doenças crónicas. Devem ser geridas
por profissionais de saúde treinados no campo da
educação e são dirigidas a pessoas com doenças
crónicas (ou grupos de pessoas) e famílias, para
gerirem o tratamento, prevenirem as complicações
e manterem ou melhorarem a qualidade de vida.
A Educação Terapêutica produz efeitos terapêuticos
adicionais aos produzidos por outras intervenções
(farmacológica, atividade física…).
Organização Mundial da Saúde, 1998
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Glossário
APDP – Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal
APEC - Associação Promotora do Ensino dos Cegos
AV – Acuidade visual
BV – Baixa visão
CV – Campo visual
EMD – Edema macular diabético
ET – Educação terapêutica
IDF – Federação Internacional da Diabetes
OMS – Organização Mundial da Saúde
RD – Retinopatia diabética
RDP – Retinopatia diabética proliferativa
RDNP – Retinopatia diabética não proliferativa
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Introdução
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Esperamos que encontre neste guia
um contributo válido de apoio e
orientação para as situações com que
se depara na sua atividade clínica.

(APEC) e visa ajudar as pessoas com
limitação visual a recuperarem a
sua autonomia e a melhorarem a
capacidade de controlo terapêutico.

A Educação Terapêutica (ET) é uma
ferramenta fundamental para o
controlo da doença e melhoria da
qualidade de vida das pessoas com
diabetes. Muitas das estratégias
educativas são facilitadas por uma
boa visão, que quando não está
presente compromete o seu sucesso.
Por este motivo, é importante que
haja uma adaptação metodológica
programada face a situações de Baixa
Visão (BV).

O guia pretende ser um complemento
para preencher algumas lacunas no
apoio à pessoa com limitação visual
secundária à diabetes.

De acordo com o Barómetro da
Diabetes da Federação Internacional
da Diabetes (IDF) 2020, 20% das
pessoas com diabetes têm dificuldade
em manter o controlo da sua doença
pela limitação visual.
Este guia 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

Começamos por fazer uma breve
revisão do que é a retinopatia
diabética (RD), a sua evolução e o
seu tratamento, contextualizando
epidemiologicamente as suas
complicações visuais, e explicamos
o conceito de BV, definindo a
apresentação dos objetivos de
um programa educativo, das
competências a atingir pelos
profissionais e pelas pessoas alvo e a
abordagem das estratégias acessíveis
e adaptadas à disfunção visual.
São dadas também, algumas
orientações para a otimização dos
cuidados nos serviços clínicos e,
finalmente, faz-se referência aos
recursos especializados, existentes
na comunidade.
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Retinopatia

Diabética
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Dados
epidemiológicos

As complicações oculares da diabetes
são amplamente conhecidas.
Qualquer pessoa que viva com
diabetes tem risco de perda da
visão – 1 em cada 3 terá retinopatia
diabética (RD) ao longo da sua vida
(IDF, 2020).
A RD continua a ser a principal causa
de cegueira na população em idade
ativa - dos 20 aos 65 anos (IDF, 2020).

Breve descrição
da clínica, prevenção
e tratamento

As lesões da RD resultam de
alterações da microcirculação
da retina, em resposta à
glicemia alterada: alterações
da permeabilidade vascular,
aparecimento de áreas de isquemia
e formação de vasos anómalos
(neovasos).

Estima-se que a prevalência global
da RD seja 35,4% e da RD com risco
de perda visual 7,5%; no edema
macular diabético (EMD) será
entre 4,2-7,9%.
A prevalência da RD é superior na
diabetes tipo 1, qualquer que seja o
estádio da RD. Em Portugal, estima-se
que a prevalência global da RD seja
16,3%, não havendo, porém, dados
nacionais relativos ao EMD.
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Podemos classificar a RD em não
proliferativa (RDNP) e proliferativa
(RDP). O que distingue estes dois
estádios da doença é a ausência ou
a presença de neovasos (Fig.1-A),
respetivamente.

Ambos os estádios da doença podem
associar-se a perda de visão se existir
isquemia ou edema macular.
O EMD caracteriza-se por uma
alteração na visão central,
responsável pela visão de pormenor,
utilizada, por exemplo, na leitura ou
no reconhecimento de faces (Fig. 2).
Consequentemente, esta perda visual
pode ter um impacto grande na vida
pessoal e profissional. Na saúde, a
leitura é fundamental para o controlo
das glicemias, a preparação das
canetas de insulina e o controlo da
medicação a tomar.
A perda de visão também pode
ocorrer na RDP se os neovasos, que
a caracterizam, evoluírem causando
hemorragias retinianas (Fig. 1-B) ou

Fig. 1 – Fotografia do fundo ocular de um
olho com RDP. A - neovasos; B - hemorragias
retinianas.
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Fig. 2 – Perda da visão central no EMD.

O exame oftalmológico regular é
fundamental para o diagnóstico e para
a realização atempada do tratamento.
A implementação generalizada de
programas de rastreio permitiu a
redução da cegueira em 90% (ETDRS,
1985; DRS, 1981).
Fig. 3 – Perda da visão central e periférica.

vítreas e formação de membranas
pré-retinianas, que podem levar a
um descolamento de retina tracional.
Na RDP, ainda que grave, pode não
haver alterações visuais. Quando
estas aparecem podem atingir todo
o campo visual (Fig. 3) e o quadro
clínico pode ser de tal forma grave
que não permita a recuperação
funcional. O risco de cegueira é
elevado, em particular se associado
à presença de neovasos na íris
(glaucoma neovascular).
O risco de desenvolvimento de
doença ocular está relacionado,
essencialmente, com os anos de
evolução da diabetes, mas também
com o controlo metabólico (DCCT,
1993; UKPDS, 1998), e tensional
(UKPDS, 1998). O controlo do perfil
lipídico (Chew, 1996; FIELD, 2005;
ACCORD, 2010 e 2016) e hábitos de
vida saudáveis são protetores.
Como tal, a base da abordagem será
o controlo metabólico e tensional e a
vigilância regular, em particular das
pessoas com mais anos de evolução
da diabetes.

Para tratamento da RD recorremos,
essencialmente, ao LASER, às
injeções intra-vítreas e à cirurgia da
retina. Estes tratamentos podem
ser realizados isoladamente ou
em associação. É fundamental
que qualquer pessoa com
diabetes mantenha uma vigilância
oftalmológica regular. Na ausência de
retinopatia diabética pode fazê-lo em
consulta médica de oftalmologia ou
por retinografia (Programas Nacionais
de Rastreio de Retinopatia Diabética).
Na presença de retinopatia ou
disfunção visual, deve ser observado
e acompanhado numa consulta da
especialidade.
Não obstante a melhoria do
tratamento da diabetes, o sucesso
dos programas de rastreio da RD e
o avanço da sua terapêutica, há um
grupo de pessoas com diabetes nas
quais não é possível preservar a visão,
seja pelo diagnóstico e tratamento
tardio, seja pela rapidez e gravidade
da evolução do quadro clínico.
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Baixa Visão

Conceito

A definição de baixa visão (BV) não
é consensual. Em Portugal, a única
legislação existente data de 1969
(Decreto-Lei n.º 49331/69 de 28/10).
Esta apenas define a cegueira,
considerando-a uma perda total da
visão ou uma acuidade visual (AV), no
melhor olho e após correção, inferior
a 1/10 ou uma AV superior a 1/10
com limitação do campo visual (CV)
igual ou inferior a 20º. Neste decreto,
a cegueira é considerada uma doença
de notificação obrigatória.
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Anteriormente, a definição da
Organização Mundial da Saúde (OMS)
contemplava apenas os casos de
BV irreversível após tratamentos e/
ou correção refrativa. Atualmente,
em termos clínicos, a OMS considera
BV uma AV entre 0.5/10 a 3/10,
no melhor olho, e um CV inferior
a 20º, independentemente da
irreversibilidade. Esta modificação
deixa de estar limitada à AV com
correção e depois da realização de
todos os tratamentos possíveis, ou
seja, deixa de ser exclusivamente
irreversível. Esta modificação deve-se
à preocupação com o planeamento
da atribuição de apoios e subsídios.
Na maioria dos países europeus
aceita-se, como definição, a perda
de visão irreversível, com a seguinte
classificação:
a. BV Moderada – AV entre 1/10 e
3/10, sem alteração do CV;
b. BV Grave – AV inferior a 1/10, com
CV igual e/ou inferior a 20º.
Contudo, esta definição da BV, rígida
em termos de AV e CV, é artificial.
Pode levar à exclusão de pessoas que,
não cumprindo os critérios, tenham
limitações relevantes nas suas
atividades pessoais ou profissionais.
Por este motivo, o Royal College of
Ophthalmologists define como BV uma
limitação visual que causa restrições
na vida diária.
As pessoas que, pela evolução
desfavorável do seu quadro clínico,
do ponto de vista funcional, perdem

a capacidade de realizar as tarefas
diárias ou que as conseguem fazer,
mas com um esforço acrescido, são
os destinatários finais deste guia.
São pessoas que têm uma visão
intermédia, entre a cegueira e a visão
normal.
No entanto, a sua sinalização não
é fácil. Ou porque as limitações
são atribuídas à idade, ou porque
a progressão da perda visual é de
tal forma lenta que permite uma
adaptação progressiva, muitas vezes
com dependência de terceiros.
Existem, porém, sintomas que
nos podem alertar, como é o caso
das dificuldades na leitura ou na
realização de trabalhos manuais
(bordar, tricô, croché), usar
telemóvel, evitar caminhar ou sair
de casa, quedas frequentes, trocas
medicamentosas, bem como a perda
ou a substituição de determinados
interesses ou atividades até então
rotineiras.
A deteção precoce da BV pode
constituir um fator decisivo para
ajudar as pessoas a adotar estratégias
facilitadoras, minimizando o impacto
da disfunção visual e melhorando a
saúde e o bem estar.
Se os profissionais estiverem
capacitados e sensibilizados para a
identificação dos sinais da disfunção
visual, poderão sinalizar as pessoas
que vivem com diabetes e BV
de modo a orientá-las da forma
adequada.
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Identificação
de Baixa Visão
- Avaliação da
capacidade visual

Ao avaliar as capacidades visuais da
pessoa com diabetes, devemos ter
em mente o impacto que a disfunção
visual pode ter na segurança e nas
competências para os cuidados
relacionados com o controlo da
diabetes.
A observação da forma como a
pessoa deambula e se comporta
perante nós, por si só, já nos
pode ajudar a perceber qual a
sua capacidade visual. Com esta
observação, poderemos detetar uma
limitação visual grave.
O recurso a perguntas dirigidas
poderá ajudar a identificar
dificuldades. Sugerimos,
seguidamente, algumas dessas
perguntas, não sendo, porém,
necessário utilizá-las todas; haverá
que adaptar o questionário ao que
se vai percecionando e ao grau de
literacia da pessoa que estamos a
avaliar.
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Perguntas direcionadas à avaliação
da visão para próxima e média distância:
Tem dificuldade em usar o telefone de casa ou o telemóvel?
Tem dificuldade em usar o computador?
Tem dificuldade em ler os remetentes nas cartas?
Tem dificuldade em assinar?
Tem dificuldade em identificar as caixas dos medicamentos?
Tem dificuldade em pagar contas?
Tem dificuldade em ir às compras e contar o dinheiro?
Tem dificuldade em preparar as refeições?
Tem dificuldade em reconhecer as faces?

Perguntas direcionadas à avaliação da visão para longe:
Tem dificuldade em perceber a sinalética (indicações visuais) nos serviços
ou espaços públicos?
Tem dificuldade em ver TV ou cinema?
Tem dificuldade em identificar os sinais de trânsito e as ruas?
Tem dificuldade em conduzir?
Sai de casa sozinho, ou espera por companhia?

Perguntas direcionadas a avaliar a segurança pessoal:
Cai ou tropeça em objetos com frequência?
Troca por engano os medicamentos com facilidade?
Corta-se ou queima-se, frequentemente, ao cozinhar?
Espera por alguém que o possa ajudar ou orientar a atravessar a rua?

Sinais indiretos:
A luz encandeia e perturba a sua visão?
Tem a sensação de ver imagens que não existem
(Síndrome de Charles Bonnet)?
Sente-se triste, sem energia, sem vontade de viver?
Está dependente da sua família ou de terceiros para as tarefas do seu dia a dia?
Tem abandonado as atividades, hobbies ou encontros sociais?
15

Educação
Terapêutica
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A importância da ET nas pessoas com diabetes e BV
advém da necessidade de formar estas pessoas no
desenvolvimento de capacidades de autogestão e
adaptação ao tratamento.
É importante utilizar estratégias que lhes permitam
adquirir as capacidades e competências para
realizarem as tarefas necessárias à vigilância e à
gestão da sua doença, de forma correta e com
o menor esforço possível, enquanto mantêm ou
melhoram a sua qualidade de vida.

17

Competências dos profissionais de saúde
Recomenda-se que as competências dos profissionais de saúde sejam
alicerçadas em 3 áreas:

Conhecimento (Saber)
Os conhecimentos devem
abranger os seguintes temas:
Diabetes e as suas complicações
oculares e a BV.
Métodos de identificação e de
avaliação da BV.
Métodos de avaliação da situação
da pessoa.
Metodologias de promoção
da orientação e da educação
estruturada.

Competências
(Qualificações, Técnica,
Capacidades, Saber fazer)
Os profissionais devem ter
capacidades para:
Avaliar a capacidade de visão da
pessoa.
Planear a orientação e a educação
individualizada, assegurando a
qualidade e eficiência dos cuidados.
Transmitir e promover os
conhecimentos adequados.
Planificar o processo de cuidados
de saúde, propondo formas
alternativas de resolução e gestão
dos problemas.
Prestar cuidados personalizados
adequados à capacidade visual de
cada pessoa.
Contribuir para o trabalho da
equipa multidisciplinar e trabalhar
de forma transdisciplinar na
continuidade de cuidados.
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Atitudes
(Competências pessoais e
sociais, Saber ser, Saber
estar)
Os profissionais devem ser capazes
de:
Demonstrar empatia e congruência.
Entender o impacto da BV com
todas as suas especificidades.
Enquadrar a pessoa no seu
contexto familiar, social,
comunitário e laboral.
Valorizar as mudanças na pessoa (a
aquisição de competências).
Agir para uma prática inovadora.
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Competências da pessoa
com diabetes e Baixa Visão

Na definição do programa personalizado de educação, as competências a
adquirir são formuladas e negociadas em conjunto com a pessoa, tendo em
conta os seus objetivos, o seu projeto de vida e a estratégia terapêutica.
De um modo geral, as pessoas com diabetes e BV devem adquirir as seguintes
competências:

Competências de adaptação
 Desenvolver mecanismos
de adaptação na realização das
tarefas do dia a dia e na gestão
da diabetes.
Identificar recursos do Sistema
de Saúde.
Saber procurar informação
fidedigna.
Conhecer e fazer valer os seus
direitos.

Competências de
autocuidado
A
 prender os procedimentos
técnicos, de autocuidado e de
gestão da diabetes com segurança.
Integrar as novas tecnologias na
gestão da doença.
Envolver a família e a comunidade.
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Competências de
autoavaliação
Percecionar o impacto que
as ferramentas que lhe são
apresentadas podem ter na sua
qualidade de vida.
Adaptar a gestão diária do
tratamento da diabetes às suas
necessidades, possibilidades e
capacidades.
Percecionar os seus sentimentos e
vivências em relação ao bem-estar
(saúde física e psicológica), crenças
e espiritualidade, qualidade de vida,
rede de suporte, meio social e meio
ambiente.

Programa de
educação terapêutica
na baixa visão
Para chegarmos ao diagnóstico
educativo é indispensável perceber
quais as tarefas diárias que a
pessoa deixou de fazer pela BV, que
estratégias adaptativas já usa para
colmatar as dificuldades sentidas,
quem faz parte da sua rede de
apoio e identificar as dificuldades de
aprendizagem que possam surgir.
É importante perceber como é que
a pessoa utiliza a sua visão residual
para interagir com o mundo.
A elaboração do programa inclui a
definição de objetivos, conteúdos e
metodologias de aprendizagem.
Os objetivos traçados devem ter como
alvo a aquisição de competências,
através da aprendizagem de
estratégias simples e acessíveis,
que encorajem a autonomia e
a independência da pessoa. Os
conteúdos a abordar integram
algumas estratégias de suporte, quer
para a gestão da diabetes, quer para
a realização das atividades da vida
diária. Estas, não sendo delimitadoras
de toda a intervenção possível, podem
ser implementadas sem necessidade
de material de apoio ou treino
específico.

objetivos de aprendizagem. São
exemplo a Instrução/Demonstração e
Aprender Fazendo.

Estratégias de suporte
para a gestão da diabetes
Uma boa gestão da diabetes exige
avaliar e conhecer o valor da glicémia,
do peso, da pressão arterial e atuar
em conformidade. Como poderá fazê-lo uma pessoa que não consegue ler
os valores das glicemias ou controlar
a dose de insulina a administrar?

Glicómetros e
tensiómetros com voz
Para a leitura da glicémia dispomos
no mercado de glicómetros com voz
(Fig. 4), distribuídos por laboratórios
médicos e cujo funcionamento é
semelhante aos outros glicómetros
existentes, mas que vocalizam o valor
de glicémia obtido, diminuindo assim
o erro na interpretação do mesmo.

Fig. 4

As metodologias de ensinoaprendizagem devem ser interativas
e adaptadas ao público-alvo e aos

Exemplos de
glicómetros
com voz
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Além do apoio na avaliação do
valor, deve ensinar-se a pessoa a
reconhecer o glicómetro, a posição
de inserção das tiras reativas no
glicómetro e a memorizar o local
da punção capilar, pelo tato (Fig.5)
ou sensibilidade, para que mais
facilmente leve a tira a esse local.
Com a evolução da tecnologia e
a sua utilização no controlo da
diabetes, surgem atualmente diversas
aplicações para telemóveis, que
permitem também a vocalização da
leitura da glicemia.

Fig. 5

Picada no dedo
Para determinação da tensão arterial
e do peso, existem tensiómetros e
balanças com voz, que podem ser
adquiridos em lojas de especialidade
ou, muitas vezes, em supermercados
a preços mais acessíveis. Recorrer ao
uso de aparelhos com voz melhora
não só o conhecimento que a pessoa
tem acerca dos seus valores de
glicémia ou antropométricos, como
também a segurança da pessoa na
realização das técnicas e tomada de
decisão.

22

“Clicks”
Se a pessoa está medicada com
insulina ou antidiabéticos injetáveis
deve ensinar-se a contagem das
unidades, recorrendo aos clicks
audíveis que os dispositivos de
administração de insulina ou
agonistas do GLP-1 dispõem –
fazendo o ensino do que representa
cada click – seja enquanto estratégia
para a contagem em si ou para
validação da interpretação visual.
Na presença de défice de audição
esta contagem deve ser realizada
perto do ouvido que ouve melhor,
aproximando a caneta.
Quando a pessoa já não consegue
identificar o tipo de canetas de
insulina que utiliza é importante,
sempre que possível, usar canetas de
diferentes formatos e ajudar a pessoa
a identificar essas diferenças. Canetas
iguais ou de difícil identificação para
a pessoa podem ser sinalizadas com
algum relevo ou fita adesiva. No
caso de existir neuropatia diabética
podemos sugerir organizá-las em
bolsas diferentes, fáceis de identificar
para o utilizador (a escolha das
diferentes bolsas para organizar as
canetas de insulina deve ser feita
pela pessoa e não pelo técnico, de
forma ao utilizador memorizar mais
facilmente). Deve ser reforçada
a troca da agulha após cada
administração, não só pelos riscos
inerentes à reutilização, mas também
pelo risco de dano ao tapar a caneta.

Estratégias de suporte às
atividades de vida diária
O ensino de estratégias a nível
das atividades da vida diária (nos
cuidados pessoais, trabalhos
domésticos, compras…) é muito
importante para a autonomia da
pessoa com BV.

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 (sabe que
as moedas têm tamanhos diferentes,
mas não consegue identificar se é
uma moeda de 50 cêntimos ou de
1 euro, por exemplo). Esta situação
dificulta a realização destas
atividades diárias, aumentando a
insegurança da pessoa e o medo de
ser enganada e roubada.
Ao constatar que já não consegue,
transfere a sua gestão financeira
para terceiros, colocando a sua
privacidade à mercê de outros.
É possível, através de uma estratégia
simples e comparativa, ensinar a
pessoa a distinguir as notas e as
moedas, conseguindo identificar cada
uma delas através do toque/tato.
Numa primeira fase é importante
verificar se a pessoa consegue
nomear todas as moedas e notas e
até mesmo as diferenças entre elas.

Quando apresentamos as moedas e
as notas poderão tentar confirmar
essas mesmas diferenças pela visão.
Tal facto acontece porque o resíduo
visual ainda permite reconhecê-las,
mas ao mesmo tempo coloca a pessoa
em dúvida.Torna-se essencial explicar
que é natural que tal aconteça e
que seria importante aliar ao nosso
resíduo visual a informação que o
nosso tato nos transmite, encorajando
a pessoa a descrever as características
das moedas (tamanho; bordos; peso;
espessura) e comparando-as.
Deve guiar-se, se necessário,
a mão da pessoa no manuseamento
da moeda. Peça para separar as
moedas pelas suas características
semelhantes (lisas ou riscadas)
(Fig. 6) ou por tamanhos, para
perceber a funcionalidade tátil
da pessoa. Depois explique as
características das moedas,
aproveitando as estratégias
já utilizadas pela pessoa no
reconhecimento das suas
características.
Fig. 6

Moedas
Euro
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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.
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 BV.
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Fig. 7

Uso de zoom para
melhorar a leitura

Tecnologia
Numa era de rápida evolução
tecnológica, muitas pessoas utilizam
aparelhos tecnológicos (telemóveis,
computadores, tablets) sem
saberem tirar o melhor partido de
todas as suas potencialidades. Os
menus destes aparelhos podem
ser explorados, permitindo usá-los
para outras funções, para além das
habituais.
Se acedermos às definições de
acessibilidade, podemos adaptá-los
às necessidades individuais de cada
um, permitindo por exemplo a
alteração do contraste, a alteração ou
inversão de cores, aumento do zoom
ou leitura por voz dos menus (Fig.7).

Fig. 8

Inclinação para
melhorar a
iluminação
Fig. 9

Guia de
leitura

Iluminação
Um objeto pode ser visto numa
determinada posição ou distância
pela interferência de um foco de luz
e sombra. O mesmo objeto pode
deixar de ser percebido mediante
alterações de iluminação. A boa
qualidade da iluminação aumenta a
visibilidade e, consequentemente, o
funcionamento visual. Para melhorar
a leitura de um documento, por vezes
basta direcionar uma luz branca
para o documento, retirar o brilho ao
documento ou colocá-lo num plano
inclinado (Fig. 8).
A iluminação não pode causar
ofuscamento e deve permitir a
melhor eficiência visual possível.

O sol direto nas áreas de trabalho
e superfícies brilhantes deve ser
evitado para não provocar reflexo.
A luz deve ser distribuída sobre o
documento em quantidades iguais,
vinda de todos os ângulos, sem
refletir diretamente no rosto da
pessoa. Um recurso simples e muito
útil para o controlo da reflexão da
luz é utilizar um guia para leitura,
feito em cartão ou material plástico
preto, com uma abertura com altura
para duas linhas do texto a ser lido
e com a largura do texto, podendo
ser modificado de acordo com a
necessidade (Fig.9). Tem a função de
diminuir a luz refletida sobre o papel
branco, aumentar o contraste da
linha a ser lida com o fundo e facilitar
a localização e seguimento. O uso de
bonés e chapéus também ajuda a
diminuir a luz refletida.
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Contrastes
O uso de contraste adequado
melhora a função visual. Assim,
é importante privilegiar o uso de
contrastes. Quanto maior for o
contraste mais facilmente se vê.
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), são
uma evolução da esferográfica e têm
melhor desempenho e contraste.
Nos utensílios domésticos devem
ressaltar sempre os contrastes, como
uma toalha de mesa mais escura
com pratos mais brancos, ou uso de
chávena branca para contrastar com
o café, que tem cor preta, ou chávena
preta para o leite.

Lupas e Ampliadores
Portáteis
As lupas manuais são instrumentos
com capacidade de aumentar muitas
vezes o tamanho dos objetos,
podendo ajudar nalgumas leituras
(Fig10).

Fig. 10

Uso de lupa
para ajudar
na leitura
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As lupas de mão
iluminadas portáteis
podem ajudar a ver
preços ou rótulos.
No entanto, a
acessibilidade à
informação escrita
neste tipo de produtos
é pouca ou nenhuma,
o tamanho das letras
utilizadas nos rótulos dos
produtos é tão pequeno
que dificulta a tarefa de
leitura, mesmo com a ajuda
de uma lupa portátil. Quando esta
tarefa já se torna difícil para a pessoa
existem produtos de apoio que
através de um clique (fotografia)
fazem a leitura por voz da informação
que está no rótulo.
Uma lupa de aumento, disponível em
diversos locais, pode ajudar a verificar
e identificar as diferentes caixas de
medicamentos (a pessoa consegue
muitas vezes identificar as caixas,
mas não os comprimidos). O uso da
lupa em conjunto com o tato (para
perceção da forma dos comprimidos)
e associação à função (para que
servem) estimula a capacidade
cognitiva e diminui o erro na toma.
(Figs. 11 e 12).
Quando a lupa de mão já não confere
conforto na leitura, existem no
mercado ampliadores portáteis que,
sendo de uso simples, são fáceis
de utilizar, mas que só podem ser
adquiridos em lojas de especialidade.

Figs. 11 e 12

As lupas
disponíveis no
mercado podem
ajudar em
diversas tarefas
do dia a dia

Materiais com voz
A utilização de balança de cozinha
com voz não só permite às pessoas
continuar a elaborar pratos como
possibilita que, as pessoas que
contam porções de hidratos de
carbono, o possam continuar a fazer
com mais segurança.
Os leitores de etiquetas são aparelhos
que possibilitam de um modo
simples a gravação em etiquetas
da identificação de produtos, como
por exemplo de sacos congelados
(Fig 13), permitindo saber o que se
encontra dentro deles, promovendo
a autonomia da pessoa com BV na
escolha do que vai cozinhar.
Fig. 13

Leitor de
etiquetas

Linhas guia
A assinatura do nome faz parte da
identidade da pessoa e não conseguir
realizá-la provoca angústia, raiva
e frustração. Uma estratégia para
conseguir assinar passa por pedir para
desenharem no local da assinatura
uma linha preta com auxílio de uma
régua. Escrever por cima da régua
(usando-a como linha guia) também é
uma boa estratégia. Um outro recurso
simples é usar uma linha guia
feita em cartão ou material
Fig. 14
plástico preto, com uma
Linha
abertura com altura para
guia para
duas linhas do texto
assinatura
que a pessoa
usa para assinar
(Fig. 14). Os dedos da
mão não dominante
podem orientar
empurrando
a caneta quando
se escreve.

Bengala
O uso de bengala para
a BV (é igual à usada
pelas pessoas cegas,
mas de cor verde)
permite evitar quedas
e acima de tudo que
a pessoa se desloque
sozinha e se identifique
ao atravessar a rua.
Mas o treino de
deambulação exige o
Fig. 15
Bengala
apoio de uma técnica
para a BV
de reabilitação.
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Adaptação da
abordagem
na consulta
da pessoa
com Baixa
Visão
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Para a construção da relação
terapêutica é importante manter uma
comunicação eficaz. A visão faz parte
da comunicação. Sem boa visão é
mais difícil compreender a mensagem
que nos querem transmitir. Há
que ter isso em atenção e adotar
estratégias para que a pessoa que
consultamos apreenda o que lhe
queremos transmitir.
A postura e o contacto visual são
transmitidos naturalmente pela nossa
voz, e desvios do comportamento
habitual serão percetíveis pela pessoa
com deficiência visual. O nosso alvo
é a pessoa com baixa visão e não
o familiar ou o cuidador. Devemos
transmitir toda a informação
necessária mantendo sempre o
contacto visual, o tom de voz e a
expressão corporal:

Identificar-se sempre que falar
com a pessoa, explicando o que vai
fazer.
F
 acultar à pessoa todas as
informações que facultaria a uma
pessoa normo-visual, não devendo
subvalorizar as suas capacidades.
É
 importante lembrar que a
deficiência visual não define
um grupo de pessoas, elas são
diferentes entre si.
S
 e estiver com a pessoa numa
sala, questione se a iluminação
a incomoda ou se se sente
confortável.
Q
 uando a pessoa tiver muitas
dificuldades em percecionar o
espaço descreva-lhe o ambiente e
informe-a de qualquer alteração.
V
 erificar/confirmar se a
pessoa consegue identificar os
medicamentos e a posologia.
A
 o realizar um exame médico,
deverá fornecer instruções verbais
e avisar imediatamente antes de
tocar na pessoa, explicando quais
os procedimentos que irá seguir.
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Material
informativo a
disponibilizar
Um dos objetivos da Educação
Terapêutica é fornecer informação
compreensiva e apropriada, que
corresponda às necessidades de
informação individuais. Deste
modo, o material informativo deve
ser adaptado às necessidades da
pessoa com baixa visão ou cegueira.
É importante que seja adaptado e
personalizado, tendo em conta a
condição visual e as necessidades
da pessoa. No entanto, a condição
de défice auditivo está presente em
muitas pessoas com idade avançada.
Cada serviço deve disponibilizar
informação escrita em diversos
formatos (letras ampliadas, áudio,
braille, por e-mail, linha de apoio)
respeitando a necessidade de cada
um no acesso à informação. Torna-se
necessário que cada serviço otimize
a informação disponibilizada aos
seus utentes, tendo em conta as
necessidades das pessoas no acesso
à informação.
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O uso de uma linguagem simples,
objetiva, clara, sucinta e prática traz
vantagens quer para o serviço quer
para os seus leitores.
É necessário que os profissionais/
serviços informem as pessoas que
podem receber informação em
diversos formatos, sem referir que
estes são destinados às pessoas com
deficiência. Assim, cada pessoa pode
optar pelo formato em que quer
receber a informação. Também a
resposta dada pelo serviço à pessoa
pode ser dada no formato que a
mesma utilizou para comunicar com
o serviço/profissional. É importante
sensibilizar os profissionais para
estas e outras necessidades, como a
importância de incluir no orçamento
anual do serviço uma rubrica para
colmatar estas necessidades, que
possam ser solicitadas e adaptadas
consoante o perfil de cada pessoa.

Estratégias
S
 empre que facultar qualquer documento à pessoa, é importante colocá-lo
na sua mão e não na mão da pessoa que a acompanha.
V
 erificar se a pessoa consegue ler o documento. Se a pessoa utilizar
óculos para a leitura peça-lhe para os colocar, certificando-se que não tem
dificuldades.
S
 empre que verifique a dificuldade na leitura pelo formato e tamanho de
letra do texto, questione a pessoa se gostaria de receber o documento
numa versão ampliada ou utilize outro recurso solicitado pela pessoa.
É
 importante questionar a pessoa sobre a necessidade de fazer a leitura do
documento, se for solicitado pela pessoa deve fazer a leitura do documento
e explicar concretamente do que se trata.
D
 ar informações claras à pessoa, certificar-se que compreendeu toda a
informação e reforçar a mesma se necessário.
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Acessibilidade
e sinalética

A acessibilidade do espaço físico e
a sinalética utilizada pode não ser
a mais adequada para as pessoas
com BV. É importante perceber se
o espaço é percetível para a pessoa
na sua deslocação. Salientamos
a importância da existência de
contrastes na mudança de espaços,
no encontro de escadas, nas portas
de vidro, na sinalização de botões
de elevadores. A criação de um
ambiente seguro torna-se uma
importante medida de Educação
Terapêutica.

Estratégias
S
 e a pessoa com BV demonstrar
dificuldade em circular num espaço
que não conhece e precisar do seu
apoio como guia para chegar à
saída, ao elevador ou a outro ponto
dentro do serviço, acompanhe a
pessoa.
S
 e a pessoa com BV estiver numa
cadeira de rodas, deverá informá-la
que antes de virar, descer ou subir
colocará a sua mão no seu ombro.
S
 e a pessoa com BV se fizer
acompanhar por um familiar,
aproveite para demonstrar a
técnica de guia para uma melhor
deslocação, permitindo uma
marcha mais fluida e segura.
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A
 família, por sua vez, também se
sente limitada, enfraquecida para
lidar com a situação, pois tem
dúvidas quanto às consequências
da perda visual, sobre como
orientar e conduzir ações que
possam ajudar o seu familiar. São
várias as situações em momentos
de avaliação, as queixas da pessoa
e da família são referentes a
atividades que não conseguem
mais realizar ou as que realizam
com dificuldade. São destacadas
restrições para se vestir, cuidar da
casa, da roupa, cozinhar, trabalhar,
participar em atividades de cultura
e lazer, enfim, de muitas tarefas
que deixam de ser praticadas
e acarretam mal-estar e outros
prejuízos pessoais e sociais.
Sempre que a pessoa demonstrar

interesse no envolvimento da sua
família, promova essa participação
como parceira no processo de
desenvolvimento e aprendizagem.
S
 e o contrário ocorrer, demonstre
à pessoa a importância dos seus
familiares conhecerem as suas
necessidades e como as podem
ajudar a ultrapassar as dificuldades
«seja um educador na valorização
desse conhecimento para todos os
que o rodeiam».
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Recursos da
comunidade
Em Portugal existem algumas instituições dedicadas à deficiência visual
para as quais as pessoas podem ser
encaminhadas. São exemplo:
A
 PDP – Associação Protectora dos
Diabéticos de Portugal

C
 entro Hospitalar Lisboa Central
(H. São José e St. António dos
Capuchos) - Consulta de Subvisão

A
 PEC – Associação Promotora do
Ensino dos Cegos

 I nstituto Oftalmológico Gama
Pinto - Consulta de Subvisão

A
 CAPO – Associação de Cegos e
Amblíopes de Portugal

A
 ssociação de Retinopatia
de Portugal

A
 BADV – Associação Beira Aguieira
de Deficientes Visuais (inclui a escola
cães-guia para cegos)

C
 entro Nacional de Reabilitação
Nossa Senhora dos Anjos

A
 NDDVIS – Associação Nacional de
Desporto para Deficientes Visuais
C
 entro Hospitalar Universitário do
Porto (H. St. António) - Consulta de
Subvisão
C
 entro Hospitalar Universitário de
Coimbra - Consulta de Subvisão
C
 entro Hospitalar Lisboa Ocidental
(H. Egas Moniz) - Consulta de
Subvisão
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C
 entro Hospitalar Universitário
Lisboa Norte (H. St. Maria) Consulta de Subvisão

Outras instituições, delegações
ou linhas de apoio podem ser
consultados no site:
http://www.deficienciavisual.pt/
contactos.htm
Estas instituições, recorrendo
à ajuda de produtos de apoio
(anexo I), promovem uma
ajuda especializada com vista à
reeducação visual.

Apoio Social
Desde 1948 que a OMS define saúde
como - “um estado completo de
bem-estar físico, mental e social”.
O reconhecimento da influência do
ambiente social na saúde foi um
passo fundamental e hoje é aceite
universalmente. São considerados
fatores sociais as características
demográficas, o contexto laboral
e habitacional, o nível educacional
e a literacia na saúde, o estatuto
socioeconómico e a rede de suporte
envolvente.
É importante identificar a disfunção
social e que esta seja comunicada
aos profissionais de apoio social.
É o trabalho multidisciplinar que
vai permitir a correta deteção
do problema/diagnóstico social
e a delineação de um plano de
intervenção social adequado.

 Balcão da inclusão6;
 Guia prático: Os direitos das
pessoas com deficiência em
Portugal7.

Para informação detalhada sobre
os apoios acima enumerados
aconselha-se a consulta das páginas
da internet do Governo de Portugal,
da Segurança Social e do Instituto
Nacional para a Reabilitação, nas
ligações seguintes:
1h
 ttp://www.seg-social.pt/
complemento-por-dependencia
2h
 ttp://www.seg-social.pt/subsidiopor-assistencia-de-3-pessoa
3 https://www.inr.pt/noticias/-/
journal_content/56/11309/435695

Estão também disponíveis um
conjunto de apoios como:
 Complemento por dependência ;

4h
 ttp://www.seg-social.pt/prestacaosocial-para-a-inclusao

 Subsídio por assistência de 3.ª
pessoa2;

5 https://www.inr.pt/sistema-deatribuicao-de-produtos-de-apoio

 Atestado Médico de Incapacidade
Multiuso3;

6 https://eportugal.gov.pt/servicos/
balcao-da-inclusao

 Prestação Social para a Inclusão4;

7 https://www.inr.pt/guia_pratico

1

Serviço de Atribuição de Produtos
de Apoio5;
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Legislação
O Estado Português, num esforço
conjunto entre os Ministérios da
Saúde, da Educação e Ciência
e da Solidariedade Social, criou
mecanismos de prescrição e
financiamento de produtos de apoio
para os cidadãos com algum tipo
de deficiência. O financiamento
destes produtos de apoio é
feito por entidades prescritoras
e financiadoras previamente
designadas por despacho anual,
publicado pelo Instituto Nacional
para a Reabilitação (INR).
Até 2009 os produtos de apoio eram
designados de “ajudas técnicas”,
desde então a nova legislação
veio trazer alterações relevantes e
favoráveis:

  Lei n.º 38/2004 de 18 agosto –
define as bases gerais do regime
jurídico da prevenção, habitação,
reabilitação e participação das
pessoas com deficiência.
D
 ecreto-Lei n.º 93/2009 de 16 de
abril – criou o sistema de atribuição
dos produtos de apoio.
D
 ecreto-Lei n.º 42/2011 de 23 de
março – constitui-se um regime
provisório até à publicação de
diploma que operacionaliza a base
de dados de registo do Sistema dos
produtos de apoio.
D
 espacho n.º 3128/2013 de 27
de fevereiro – cria a comissão de
acompanhamento dos produtos de
apoio.
D
 espacho n.º 2671/2014 de 18 de
fevereiro – estabelece as regras e
verbas de atribuição de produtos
de apoio para 2014 – todos os anos
é publicado um novo despacho
com validade anual.
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Conclusão
Ajudar as pessoas com BV com
estratégias e ferramentas para
recuperarem a sua autonomia diária,
pode melhorar significativamente a
sua qualidade de vida.
A finalidade é reduzir a carga
na saúde, vida familiar, social
e económica. Infelizmente o
conhecimento destas estratégias
não está muito difundido porque
tem havido pouco investimento na
formação de profissionais para lidar
com a BV no global e, em particular,
na diabetes.
Algumas estratégias são simples
e não necessitam de materiais
ou equipamentos especiais,
outras exigem apoios acessíveis
economicamente. Muitas podem ser
aplicadas por qualquer profissional
e/ou pelos familiares mais próximos
não exigindo formação específica na
área da saúde da visão.

A implementação de centros
multidisciplinares é fundamental,
uma vez que os existentes são em
pequeno número. O Ministério da
Saúde e as ARS limitam a atribuição
de financiamento aos poucos centros
existentes e não tem havido abertura
para a criação de centros novos.
Neste contexto é fundamental dar
aos profissionais de saúde toda a
informação necessária para saberem
abordar a situação.
Implementar estes métodos de
apoio, mais informais e que não
dependem de uma estrutura
ou de financiamento elevado, é
fundamental para assegurar uma
melhor qualidade de vida das
pessoas com diabetes com BV.

Cuidar de pessoas com BV torna-se
um desafio técnico e clínico para
os profissionais de saúde que
acompanham estas pessoas.
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Anexo I
Produtos de apoio
Produtos de apoio são instrumentos,
equipamentos ou tecnologia
adaptada ou especialmente projetada
para melhorar a funcionalidade
da pessoa com deficiência visual,
favorecendo a autonomia pessoal.
Os produtos de apoio à BV podem
ser divididos em: não óticos e óticos.

Produtos de apoio
não óticos

Os produtos de apoio não óticos para
BV são recursos que modificam os
materiais e melhoram as condições
do ambiente com a finalidade
de aumentar a resolução visual.
Podem ser usados em conjunto
com o recurso ótico ou não, com o
objetivo de melhorar a função visual.
Podemos usar alguns deles nas
estratégias anteriormente descritas.

Produtos usados
nas tarefas do dia a dia
Estes são alguns dos materiais
de apoio que podem ser usados
na realização das tarefas diárias.
Podem ser encontrados em lojas
especializadas, mas também em
grandes superfícies comerciais
e a preços mais acessíveis.
- Balanças de cozinha com voz.
- Facas com réguas para fatiar.
- Medidores de líquidos.
- Cronómetros de cozinha.
- Robôs de cozinha acessíveis.
- Forno combinado com voz.
- Leitores de etiquetas.
- Identificadores de cores e
detetores de luz.
- Relógios táteis e com voz.
- Despertadores.
- Botões marcadores.
- Fitas métricas.
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Produtos de apoio à saúde
- Organizadores de comprimidos.
- Medidores de tensão com voz.
- Medidores de glicose com voz.
- Termómetros com voz.
- Balanças para peso corporal com
voz.

Produtos de apoio à leitura
e escrita

Produtos de apoio
à deambulação
 Bengalas - são instrumentos
de grande importância para
a orientação e mobilidade,
determinantes na autonomia
dos que têm visão reduzida (ou
ausência dela). A bengala para BV
difere da bengala da cegueira pela
cor, a da cegueira tem a cor branca
e a da BV é verde, facilitadora da
identificação e mesmo da inclusão
social das pessoas com BV.

- Candeeiros de luz natural.
- Régua tátil.
- Calculadora com voz.
- Ampliadores portáteis.
- Ampliadores de mesa.
- Software de acesso à leitura
- Audiolivros.
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Produtos de apoio
óticos

Os produtos de apoio óticos são
equipamentos ou instrumentos que
ajudam a pessoa com BV a melhorar
a sua visão residual, através do
aumento da imagem, promovendo
o melhor desempenho visual da
pessoa com BV. O uso destes
produtos requer que as pessoas
sejam observadas numa consulta de
oftalmologia e o ensino dos mesmos
feito por técnicos especializados.
Podem ser divididos em produtos de
ampliação para perto, para longe e de
apoio à iluminação.

Produtos óticos de
ampliação para perto
 Lupas: as lupas têm a função de
aumentar a imagem retiniana.
São utilizadas lentes convexas ou
uma combinação de lentes. As
lupas podem ser manuais ou de
apoio. A lupa manual deve estar
posicionada na distância correta
(distância focal) para que os raios
permaneçam paralelos. Quanto
mais próxima a lupa do olho, maior
o campo de visão. Alguns modelos
têm luz acoplada que melhora a
iluminação do ambiente quando
não for suficiente. As lupas de apoio
apresentam um suporte rígido que
é apoiado sobre o texto a ser lido.
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Óculos binoculares e
monoculares: Geralmente,
para os óculos binoculares, são
indicadas lentes esféricas positivas
e lentes esferoprismáticas (com
prisma posicionado para a base
nasal em ambos os olhos). São
indicados para pessoas com
redução da acuidade visual para
perto e próxima em ambos os
olhos. O uso de lentes com prisma
posicionado na base nasal oferece
maior conforto pois diminui a
necessidade de convergência para
a leitura de perto. Para os óculos
monoculares existem diversos tipos
de lentes, indicadas de acordo com
a necessidade de dioptrias.
 Prismas: os primas são utilizados
para trazer informações do
ambiente para a retina funcionante.
Em alguns casos, pode-se acoplar
prismas sobre os óculos nas quatro
posições, formando um anel ao
redor do centro da lente.
 Espelhos: também servem
para otimizar a imagem. Podem
ser utilizados para a leitura,
posicionando o espelho no plano
do material a ser lido e outro acima
do material. O leitor verá a imagem
condensada no espelho no plano
do material.

Produtos óticos de ampliação
para longe
São representados principalmente pelos
telescópicos para longe. Os sistemas
telescópicos para longe indicados para BV
são chamados de telescópios refratores.
São auxílios utilizados para aumentar
a imagem de um objeto por meio da
ampliação angular. São constituídos
basicamente por 3 peças: objetiva (porção
mais próxima do objeto), ocular (porção
próxima do olho) e corpo (que pode ter
vários comprimentos dependendo do
modelo).

Produtos óticos para controle
da iluminação
Para o controle da iluminação,
podemos usar os filtros solares, que
são próprios para proteger os olhos
dos efeitos deletérios da luz solar. Além
de proporcionar maior conforto, maior
acuidade visual e maior contraste da
imagem, contribui para a adaptação à luz
ambiente sem alterar a perceção da cor (o
melhor filtro é o que não altera a perceção
da cor).
Como já referido anteriormente, alguns
dos produtos de apoio mencionados
(nomeadamente alguns produtos de
apoio às atividades da vida diária), podem
ser encontrados em grandes superfícies,
mas a maior parte destes produtos são
vendidos em lojas de especialidade.
Exemplo de empresas de equipamentos
tiflotécnicos podem ser encontradas
no site: http://www.deficienciavisual.pt/
contactos.htm
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