
Conheça os tipos de perfis das
pessoas com deficiência para

trabalhar com você / trabalhar na sua
empresa



Profissional na área de PcDs (Pessoas com

Deficiência), sou consultora, palestrante e ministro

treinamento sobre o tema. Graduada em

Matemática; em Administração de Empresas; Pós-

graduada em Logística. 

Busco criar um elo entre empresas e profissionais

PcDs, criando relações que agreguem qualidade

de vida para pessoas e geração de valor para a

empresa. 

Ana Bracarense PcD

www.clickconsultoriapcd.com



Eu sofri um acidente em casa, em setembro de 1983,

fiquei em coma, e perdi 100% dos movimentos do lado

direito. Mas com fisioterapia, exercícios de natação e

bicicleta ergométrica eu consegui recuperar 50%

desses movimentos.  Mesmo eu não tendo a totalidade

dos movimentos do lado direito, eu mesma que arrumo

minhas unhas e faço escova em meu cabelo. Eu só vou

a salão de beleza quando tenho algum evento especial

para ir como casamentos, formaturas, etc.  

 

Eu tenho meu próprio carro adaptado e adoro ir para

shoppings, clube e em reuniões dirigindo, pois me sinto

independente podendo ir e vir sozinha. Claro que eu

não vou em lugares muito longe sozinha, mas eu sei

andar bem pela cidade. E algumas pessoas (tanto

familiar quanto amigos) já pegaram carona comigo. 

Prefácio

Aproveitando a deixa você sabia que o simbolo utilizado
para caracterizar uma deficiência física é o de desenho da
pessoa numa cadeira de rodas. Importante você notar que
nem todas PCDs são cadeirantes. Eu mesma sou
deficiente física mas eu ando (mancando a perna direita
por causa da redução da perna), ou seja, isso não me
impede de me locomover, andar, sair, dançar, nadar e até
mesmo de dirigir.

Confira abaixo esse E-book especial que preparei para você
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Alguns tipos de PcDs

Introdução

Talvez em algum momento você já se questionou quais tipos

de PcDs (Pessoas Com Deficiência) são adaptáveis para as

empresas (tanto em termos de convívio com os funcionários

quanto para exercerem cargos e funções propriamente ditas).

Caso não, parabéns! Chegou este dia.

Listo abaixo os 4 principais grupos de deficiência e seus

subgrupos para um melhor entendimento. São elas:
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Deficiência Física

Paraplegia: Perda total das funções motoras dos membros

inferiores. 

Paraparesia: Perda parcial das funções motoras dos membros

inferiores. 

Monoplegia: Perda total das funções motoras de um só

membro (inferior ou posterior). 

Monoparesia: Perda parcial das funções motoras de um só

membro (inferior ou posterior). 

Tetraplegia: Perda total das funções motoras dos membros

inferiores e superiores; 

Tetraparesia: Perda parcial das funções motoras dos membros

inferiores e superiores. 

A deficiência física é classificada de acordo com limitações

completa ou parcial.  

 

Você acha que deficiente físico é somente cadeirante?
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• Hemiplegia: Perda total das funções motoras de um

hemisfériodo corpo (direito ou esquerdo). 

• Hemiparesia: Perda parcial das funções motoras de um

hemisfério do corpo (direito ou esquerdo). 

• Amputação: Perda total ou parcial de um determinado

membro ou segmento de membro. 

• Paralisia Cerebral: Lesão de uma ou mais áreas do

sistema nervoso central, tendo como consequência

alterações psicomotoras, podendo ou não causar

deficiência mental.

Deficiência Auditiva

É a incapacidade parcial ou total de audição. Pode ser de

nascença ou causada posteriormente por doenças ou

acidente. 

 

No passado, costumava-se achar que a surdez era

acompanhada por algum tipo de déficit de inteligência.

Entretanto, com a inclusão dos surdos no processo educativo,

compreendeu-se que eles, em sua maioria, não tinham a

possibilidade de desenvolver a inteligência em virtude dos

poucos estímulos que recebiam e que isto era devido à

dificuldade de comunicação entre surdos e ouvintes.  

 

Porém, o desenvolvimento das diversas línguas de sinais e o

trabalho de ensino das línguas orais permitiram aos surdos os

meios de desenvolvimento de sua inteligência. 
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• de 41 a 55 db - surdez moderada; 

• de 56 a 70 db - surdez acentuada; 

• de 71 a 90 db - surdez severa; 

• acima de 91 db - surdez profunda; 

• anacusia.

Você sabia?

Existe um telefone para as PcDs

Auditivas. Para utilizar é fácil, é só

tirar o telefone do gancho e digitar

no teclado logo abaixo, pois assim a

mensagem vai por escrito.

Deficiência Visual

• Baixa visão ou visão subnormal - caracteriza-se pelo

comprometimento do funcionamento visual dos olhos,

mesmo após tratamento ou correção. As pessoas com

baixa visão podem ler textos impressos ampliados ou com

uso de recursos especiais.

Abaixo a classificação em parcial ou total das

possibilidades auditivas sonoras, variando tipos e níveis.
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• Cegueira - há perda total da visão ou pouquíssima

capacidade de enxergar, o que leva a pessoa a

necessitar do Sistema Braille como meio de leitura e

escrita. (mas hoje em dia com computadores modernos,

os deficientes visuais podem ter o computador que faça a

leitura em voz alta)

Deficiência Mental/Intelectual

Funcionamento intelectual significativamente inferior á

média, com manifestação antes dos dezoito anos e

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades

adaptativas, tais como:

• comunicação; 

• cuidado pessoal; 

• habilidades sociais; 

• utilização da comunidade; 

• saúde e segurança; 

• habilidades acadêmicas; 

• lazer; 

• trabalho. 

Vamos contratar PCDs para sua empresa e depois vocês

deixam recado aqui para mim, falando como essas PCDs

estão se saindo no trabalho?
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Caso a PcD Visual queira andar sozinha, é necessário ter o

piso tátil para sua localização
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(34) 9 8807-0819

ana@clickconsultoriapcd.com

AnaPcd@anabracarensepcd

https://www.facebook.com/
clickconsultoria/

http://www.linkedin.com/co
mpany/anabracarensepcd

Ana
Bracarense

PcD

Cursos sobre Recrutamento e
Seleção de PcD
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https://www.clickconsultoriapcd.com/
https://twitter.com/AnaPcd?lang=en
https://www.instagram.com/anabracarensepcd/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010018126047
https://www.linkedin.com/company/10349214/admin/updates/
https://www.youtube.com/channel/UCwFRmTVkmp_SSNldRoASykQ
http://pcd.spilfred.com/

