
               CASO 01 
 
HISTÓRIA CLÍNICA E SOCIAL: 
 
Requerente de 60 anos, cor preta, sexo masculino, massoterapeuta e auxiliar de enfermagem. Possui 2º grau 

completo. Mora com esposa. Possui filhos maiores de idade que não dependem dele.  

Informa diagnóstico de retinose pigmentar e glaucoma bilateral desde a infância com início da perda visual aos 

18 anos de idade.  Refere que a perda da acuidade visual ocorreu de modo progressivo, evoluindo para 

cegueira completa a partir dos 40 anos. Tem curso de auxiliar de enfermagem, havendo trabalhado nesta área 

dos 20 aos 40 anos de idade quando foi aposentado por invalidez pelo Governo do Distrito Federal. Relata que 

ao se aposentar por invalidez, questionou a perícia médica, contudo, esta havia sido a única opção devido à 

inexistência de política/programa no local de trabalho, não havendo tido oportunidade para readaptação de 

suas funções, de forma condizente com as suas necessidades.  

Após sua aposentadoria, frequentou uma escola especial para cegos durante 05 (cinco) anos, readaptando-se 

para vários setores da vida, havendo procurado tornar-se o mais independente possível. Realizou cursos 

técnicos de massoterapia, sendo esta a sua atividade principal onde tem atuado como profissional liberal 

pelos últimos 20 anos. Referiu que atualmente possui pequena empresa de massoterapia, onde ministra 

cursos na área. 

Informa que no início da perda mais significativa da visão, vivenciou dificuldades no ambiente familiar para a 

compreensão das suas novas necessidades e realização das adaptações no ambiente, tendo passado por 

alguns conflitos, já superados, de forma que tem conseguido junto com a família estabelecer uma nova divisão 

de tarefas e papéis, no que se refere às atividades domésticas. A única tarefa doméstica que ainda não 

desenvolveu após a cegueira é a habilidade de cozinhar, contando com sua esposa para isto.  

Possui casa com mobília adaptada, deslocando-se nela com tranquilidade. Prepara seus lanches, lava suas 

roupas e se higieniza sozinho, sem auxílio de terceiros, porém com utensílios e espaço físico adaptados, sendo 

que, na possibilidade de mudanças ambientais sem aviso prévio, apresenta dificuldades importantes deixando 

de realizar tais tarefas. 

Desloca-se sozinho, inclusive em ruas e avenidas, porém apenas naquelas em que já memorizou o caminho, 

utilizando-se de bengala adaptada. Para deslocamentos por caminhos novos, solicita ajuda de terceiros. Utiliza 

transporte coletivo, necessitando de terceiros para o aviso da chegada dos coletivos e para subir neles.  

Frequenta clubes e agremiações, destacando-se o interesse pelo remo, possui grupo de amigos com e sem 

deficiência, com os quais se comunica e interage sem limitações. Participa de festas e eventos quando 

convidado e socializa-se com facilidade. 

Frequenta associações para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e procura inteirar-se da 

legislação vigente sobre o assunto.  

Organiza sua vida financeira, dependendo de terceiros apenas para reconhecer o dinheiro e emitir cheques. 

Utiliza cartão bancário e caixas eletrônicos no formato adaptado para deficientes visuais.  



Ao exame físico mostra-se lúcido e orientado, corado e hidratado. Bom estado geral. Vem à perícia com 

acompanhante que refere ser sua sócia nos negócios. Comunica-se com facilidade, bem articulado, sendo o 

próprio a prestar as informações, sem intermediários. Bom cognitivo. Uso de bengala adaptada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caso 02 
 
HISTÓRIA CLÍNICA E SOCIAL: 
 
Requerente de 36 anos, sexo masculino, cor parda, auxiliar de escritório. Possui 2º grau completo. Mora 

sozinho. Seus parentes moram próximos. Refere acidente de trânsito aos 23 anos de idade com trauma em 

membro inferior esquerdo que resultou em seqüela motora com leve limitação da marcha. Referiu que nesta 

época trabalhava como frentista, ficando por 10 (dez) meses afastado do labor em auxílio-doença. Em seu 

prontuário médico do INSS, constam informações de documentos comprobatórios do acidente (internação 

hospitalar, exames complementares, laudos médicos), sendo fixado CID S72.9 (fratura de fêmur não 

especificada),  DII em 01/02/2000 e DCB em 13/12/2000. Ao exame físico em última perícia realizada, 

apresentava hipotrofia leve de quadríceps esquerdo, marcha discretamente claudicante, limitação articular 

leve do quadril para movimentos de abdução e adução, membro inferior esquerdo com limitação de extensão 

nos últimos 30º. Sem outras particularidades. Na época do acidente, vivia com uma companheira que o 

auxiliou no tratamento médico. Informou que ao retornar ao trabalho foi readaptado na mesma empresa, sem 

interferência do INSS, para a função de caixa na loja de conveniência do posto de gasolina, mantendo a mesma 

remuneração. Permaneceu neste trabalho até os 28 anos quando sofreu acidente por arma de fogo após 

assalto, com trauma em coluna lombar, evoluindo para paraplegia espástica de membros inferiores. Esteve em 

auxílio doença por 2 (dois) anos, realizando cerca de 09 cirurgias reparadoras, última há 3 anos. Em ficha de 

prontuário médico do INSS há informação de CID S34.2 (traumatismo de raiz nervosa da medula lombar e 

sacra),  DII 21/10/2005 e DCB 04/09/2008, sendo reabilitado para função de auxiliar de escritório na mesma 

empresa. Recebeu cursos de informática e auxiliar administrativo. Relatou que tais cursos não eram adaptados 

para deficientes físicos, de forma que parte do curso frequentou em sua própria casa, sendo disponibilizado 

um professor para este fim, tendo em vista que parte das aulas foram realizadas em prédio sem elevador. A 

dificuldade para frequentar os cursos de forma ativa fez com que ficasse prejudicado no tocante a 

oportunidades de crescimento na empresa, e desde então, não houve mais ofertas de cursos de qualificação. 

Informou que é hipertenso, usa medicação anti-hipertensiva com bom controle pressórico e que 

eventualmente necessita de tratamento específico para formação de escaras.  

Realiza fisioterapia domiciliar, diariamente, por conta própria em sua casa, relatando melhora da sensibilidade 

em face anterior de ambos os membros mais recentemente.  

Desloca-se através de cadeira de rodas não motorizada, realizando percursos sozinho em ruas e avenidas, mas 

evitando as que reconhecidamente são difíceis para sua deficiência.   Relata dificuldades para sua locomoção 

tendo que contornar obstáculos no caminho de casa para o ponto de ônibus e vice-versa. 

Para uso do transporte coletivo, informou ser impossível deslocar-se desta forma para qualquer local, pois são 

raros os ônibus adaptados a cadeirantes no local onde mora. Desta forma, conseguiu de parente carona para ir 

e voltar do trabalho e eventualmente para outros locais, contribuindo com a gasolina. Quando o parente não 

pode levá-lo, acaba tendo que fazer uso de táxi gastando mais. Necessita que o auxiliem na entrada e saída 

dos veículos. Em seu local de trabalho há rampa na calçada para sua entrada e elevador para os pisos 



superiores. Mas há salas com portas estreitas que não consegue entrar. Desenvolve seu trabalho em 

computador e telefone, eventualmente leva documentos a outros setores.  

Sua micção e evacuação são realizadas de forma mecânica (uso de sonda vesical e esvaziamento manual do 

intestino). Relata que os medicamentos, instrumentos e materiais que necessita  utilizar para a micção têm 

sido hoje obtidos com recursos próprios, devido à dificuldade de conseguir acesso de forma continuada na 

rede pública de saúde. Neste sentido, acionou a Justiça para reivindicar seu direito, e aguarda decisão judicial 

referente a algumas solicitações realizadas. Possui casa com mobília adaptada de forma improvisada, 

deslocando-se nela com tranqüilidade. Prepara seus lanches, lava suas roupas e se higieniza sozinho, sem 

auxílio de terceiros, porém com utensílios e espaço físico adaptados.  

Freqüenta clubes e agremiações, possui grupo de amigos com e sem deficiência, com os quais se comunica e 

interage sem limitações. Participa de festas e eventos quando convidado e socializa-se com alguma facilidade. 

Freqüenta associações para defesa dos direitos das pessoas com deficiência e procura inteirar-se da legislação 

vigente sobre o assunto. Organiza sua vida financeira, sem limitações.  Ressalta a dificuldade para participar de 

eventos sociais devido as barreiras arquitetônicas, o que prejudica sua capacidade de conhecer novas pessoas 

e criar novos relacionamentos.  

Ao exame físico mostra-se lúcido e orientado, corado e hidratado. Bom estado geral.  Comunica-se com 

facilidade, sendo o próprio a prestar as informações, sem intermediários. Bom cognitivo.  



 

Caso 03 
 

HISTÓRIA CLÍNICA E SOCIAL 
 

Requerente de 28 anos, branca, sexo feminino. Possui 3º grau completo em administração. Trabalha como 

administradora junior em multinacional. Informou que com 1 ano e 8 meses de idade, sofreu acidente 

doméstico com trauma em olho direito evoluindo para catarata, com posterior perda total da visão neste olho. 

Realizou apenas 01 cirurgia á época sem melhora clínica. Mostrou atestado médico de 14/12/11, informando 

CID H54.4 (cegueira em um olho), AV AO/CC 20/20 OE e OD “movimento de mãos”. Além disto, médico 

assistente informou cicatriz em córnea direita, às 8 hs, c/ sinéquias anteriores, catarata total em reabsorção e 

extropia OD.  

Mora sozinha há 3 anos. Familiares residem perto, contudo sem muito contato, pois foi criada pela Avó. Após 

o falecimento da Avó, procurou dar continuidade a suas atividades de forma independente. 

Relata que desde pequena, vivenciou situações vexatórias, as quais ainda repercutem em sua convivência 

social. Requerente refere preferir não freqüentar ambientes coletivos, preferindo permanecer em casa nos 

finais de semana.  

Não apresenta dificuldades com a leitura e escrita, embora apresente dificuldades para leitura noturna, devido 

a fortes dores de cabeça. Tem buscado adaptar a leitura por meio de recursos, para dar continuidade aos 

estudos.  

Desloca-se para o trabalho em carro próprio. Tem CNH ativa categoria B. No entanto, refere que evita dirigir 

por distâncias muito grandes, sentindo um pouco de dificuldade com os reflexos laterais. Em seu local de 

trabalho não possui limitação para realizar suas atividades, não necessita de adaptações para realizá-lo a 

contento. No tocante ao relacionamento com os colegas de trabalho, conta com este apoio, mas observa 

predomínio de atitudes de “pena, como se não tivesse capacidade para desenvolver suas atividades a 

contento, sem a ajuda de terceiros”. 

Na trajetória profissional, presenciou negativas de oferta de empregos durante os processos seletivos, 

sobretudo em funções que envolvem atendimento direto ao público, relatando a presença de atitudes de 

discriminação, muitas vezes verbalizadas. Relata também restrições nas oportunidades/possibilidades de 

concursos públicos, devido ao tipo de deficiência que não é aceita em alguns cargos específicos.  



 

Caso 04 

HISTÓRIA CLÍNICA E SOCIAL 

 

Requerente de 34 anos, sexo masculino, cor branca, auxiliar de portaria em hospital.  Não alfabetizado. 

História colhida junto ao requerente e sua mãe.  

Relatou que dentre suas atividades está: levar os clientes até os quartos, carregar bolsas e sacolas, prestar 

algumas informações quando necessário e auxiliar na recepção. Possui um supervisor, que o orienta no 

direcionamento das suas ações e resolução de problemas que possam surgir. 

Informou possuir diagnóstico de “problemas na cabeça”, tendo certa dificuldade para se fazer entender, fato 

que o leva a irritar-se. Conta que seu problema foi gerado por parto difícil materno (SIC). Mostrou laudo 

recente de médico psiquiatra informando CID F70 (retardo mental leve) e F41.9 (transtorno ansioso não 

especificado) . Mãe informou déficit do desenvolvimento cognitivo e motor. Relatou também alguns episódios 

de heteroagressão quando contrariado. Mãe informou que segurado faz uso de diazepam eventualmente.  

Relatou que chegou a frequentar a escola, mas que tinha dificuldades para compreensão da leitura, 

conseguindo ler somente algumas palavras, mas não frases completas.  Não desenvolveu a escrita. Frequentou 

a APAE, onde mantêm vínculos, tendo sido esta associação a responsável pelo encaminhamento ao emprego 

recente, que se constitui em seu segundo emprego. Anteriormente, trabalhou como auxiliar de caixa em 

supermercado, durante 07 anos. Sua saída do emprego foi motivada por colegas, com os quais tinha 

dificuldade de convivência.   

Mora com sua mãe e sobrinho de 12 anos. É solteiro, não possui filhos, negou relacionamentos amorosos ou 

pregressos.  Em sua moradia diz desenvolver atividades domésticas com facilidade, auxiliando a mãe na 

limpeza e cuidados gerais com a casa. Higieniza-se sozinho. Faz seus lanches, cozinha se necessário. Tem 

dificuldades para contar o dinheiro e identificar as notas, contando com o apoio da sua mão para administrar 

seus recursos financeiros. Se não repassar o dinheiro para sua mãe controlá-lo, informa que fica sem nada em 

pouco tempo quando sua mãe não intervém. Realiza pequenas compras para si e para a casa, mas a mãe 

informa que frequentemente é enganado no troco ou no preço do material que adquire.   

Desloca-se sozinho e sem auxílio para os locais já conhecidos. Evita locais desconhecidos, necessitando de 

companhia para orientar o caminho. Utiliza transporte coletivo para o trabalho sem dificuldades.  

Relata necessitar tomar medicações, e que é atendido pelo médico da APAE, que comparece no local de 

trabalho periodicamente para prestar-lhe atendimento. A mãe do requerente relata administrar as dosagens e 

horários dos medicamentos, pois ele “não sabe identificar quando está em situação mais irritadiça e que 

necessita do remédio”.  A mãe refere também o desejo de que a medicação pudesse ser aumentada, para que 

ele pudesse dormir mais e deixá-la mais tranqüila. Observa-se disponibilidade do apoio familiar, embora 

estejam presentes dificuldades para compreensão dos limites cognitivos e discussão de estratégias para lidar 

com os conflitos. 



Como lazer, frequenta apenas a Igreja e as atividades da APAE, tendo feito alguns amigos da própria 

associação, após o encaminhamento para a oferta de trabalho. O seu grupo de amizades atual é 

predominantemente desta associação e com pessoas indicadas pela APAE no próprio local de trabalho, alguns 

dos quais também possuem comprometimento cognitivo e o mesmo tipo de deficiência. Não se socializa 

facilmente, segundo informa a mãe, tendo dificuldades para compreender comandos e desenvolver reflexões 

a respeito de um assunto.  

Ao exame físico apresenta-se lúcido e orientado, bom estado geral, aparente deficit cognitivo de leve a 

moderado, apresentando comportamento algo infantil. Boa apresentação pessoal e cuidados com higiene. 

Não faz contas, errando cálculos simples propostos pelo perito. Comunica-se com certa limitação, 

apresentando conteúdo pobre. Humor estável.  



 

 

Caso 5 

HISTÓRIA CLÍNICA E SOCIAL 

 

Requerente de 35 anos, sexo masculino, cor branca, 2º grau completo (escola especial), auxiliar de escritório 

em associação para deficientes. Sempre trabalhou em instituições para surdos e/ou deficientes. Comunica-se 

através de libras, sendo necessário intérprete para entrevista com o perito e o assistente social. Informou 

surdez profunda devido à rubéola congênita. Não utiliza próteses. Ressalta que a ausência de recursos 

tecnológicos adaptados e a cursos especializados fez com que não desenvolvesse a técnica de leitura labial. 

Participa ativamente de atividades destinadas às pessoas com deficiência, comunicando-se por meio da 

linguagem de libras.  

Nega outras patologias ou uso de medicações.  Mora com mãe e seu filho de 7 anos de quem cuida. Relatou 

que a mãe da criança também apresenta a mesma deficiência e mora em outra cidade com os pais. Já a 

criança apresenta audição normal e aprendeu libras, sendo esta a forma com que se comunicam. Com a mãe 

se comunica por mímicas, algum gestual da língua de libras.  

A residência atual possui somente 1 quarto, de forma que não dispõe de espaço reservado para administrar 

seus recursos pessoais. Refere que após alguns meses de trabalho, pretende juntar recursos para que possam 

se transferir para um local maior.  

Refere dificuldades para sua inserção no trabalho, a qual foi viabilizada somente após sua inserção em 

atividades do ICEP - Instituto de Direitos das Pessoas com Deficiência. Em seu trabalho, auxilia nas aulas de 

libras, prepara material, atende os associados. Faz trabalhos no computador adaptados para sua deficiência.  

Também faz trabalhos de contabilidade. Ainda não obteve acesso a cursos de qualificação profissional na área 

de informática, sendo esta a principal atividade que deseja realizar, para contribuir à sua inclusão tecnológica 

e social. 

Informou que cozinha, ajuda na limpeza e demais assuntos domésticos, além de ser o responsável pelo 

sustento da família e gerenciamento financeiro da casa.  

Referiu que frequentou escola especial para surdos e que como a maioria das pessoas que nasceram com esta 

deficiência, apresenta dificuldades para interpretar o que lê, visto que esta habilidade está muito associada ao 

método da alfabetização com a audição.  Por isto, não costuma ler livros, ver filmes, mesmo legendados e 

realizar outras atividades que dependam de leitura. Assiste televisão, vai a clubes e atividades de lazer junto 

aos seus amigos que refere serem em maioria deficientes auditivos ou pessoas sem deficiência, mas formadas 

em libras.  

Relata possuir dificuldades para participar de atividades em que não há intérpretes ou pessoas que conheçam 

a linguagem de libras, destacando a ida ao médico e demais serviços de saúde, bem como negociação bancária 

e junto a outros serviços de comércio, em que é muito comum a compreensão equivocada de suas demandas, 

gerando problemas. 



Tem carro próprio, CNH ativa, utiliza carro para deslocar-se ao trabalho.   

Ao exame acompanhado de intérprete de libras através da qual se comunica bem. Apresentando-se lúcido e 

orientado, humor estável, boa apresentação pessoal e cuidados com higiene. Sinais vitais estáveis. Bom 

cognitivo.  



 

Caso 06 

HISTÓRIA CLÍNICA E SOCIAL 

 

Requerente de 58 anos, supervisor de vendas de empresa de bebidas, sexo masculino, cor parda, 3º grau 

completo em contabilidade. Mora com esposa, 01 filha separada e seu neto de 5 anos. Esposa é dona de casa 

e filha trabalha como enfermeira em hospital.  

Segurado está nesta empresa há 25 anos. Já exerceu atividade prévia de contínuo e vendedor em comércio 

varejista. Informou diagnóstico de diabetes mellitus há 30 anos, sendo que faz uso de insulina há cerca de 15 

anos.  Relatou amputação parcial do pé esquerdo há 10 anos, necessitando uso de calçado adaptado e 

readaptação da marcha à época. Mostrou laudos da internação com indicação de amputação do pé esquerdo 

por CID E10.5 (Diabetes mellitus insulino-dependente com complicações circulatórias periféricas) e CID M87.3 

(Outras osteonecroses secundárias), constando data de internação em 07/02/2003. Após esta amputação, 

relatou poucas mudanças em sua rotina pessoal e laboral, retornando ao trabalho após 60 dias de 

afastamento.  

Informou que há cerca de 05 anos teve novo episódio de descompensação diabética com  necrose no coto de 

amputação e posterior necessidade de amputação do membro inferior esquerdo, à altura do fêmur distal. 

Mostrou cópia do prontuário de internação da época, constando CID E10.5 e T87.5 (necrose do coto de 

amputação) e datado de 16/03/2008. Esteve 01 ano afastado do labor, retornando após adquirir e adaptar-se 

à prótese de MIE.  

Desde então, mantém rotina de labor. Logo após esta amputação, ao retornar ao trabalho, refere ter passado 

por algumas situações de discriminação, e que foi obrigado a rever planos de promoção na empresa.  

Informou algumas dificuldades para locomoção a pé, devido calçadas irregulares, buracos e outros. Sempre faz 

uso de muleta canadense para apoio, pois já teve quedas. Vai para o trabalho em ônibus da empresa, sendo 

que sua esposa lhe auxilia até a chegada na parada e a entrada no ônibus. Para descida e subida posterior 

(quando do retorno à sua casa) o faz com auxílio de colegas. A dificuldade de transporte público adaptado e o 

medo de cair faz com que prefira permanecer mais dentro de casa, frequentando poucos ambientes coletivos 

e de lazer. Ao sair de casa, prefere o fazer na companhia, de terceiros, pois tem medo de quedas. Informa que 

o que mais lhe incomoda é a lentidão da marcha, especialmente no trabalho, prejudicando sua interação com 

os demais colegas e a resolução das demandas. Lá, informou que não possui rampas ou outras adaptações a 

deficientes. Esta dificuldade tem gerado esforço físico excessivo, causando problemas em sua coluna, contudo 

não tem como sair do emprego devido à necessidade financeira.  

Ficou com restrições para subir escadas aos andares superiores (empresa com 03 andares), sem elevador. 

Quando tem que fazê-lo o faz com auxílio de terceiros ou com bastante lentidão. Afirma que sua função não 

chegou a ser readaptado após a amputação, e que somente recentemente lhe foi disponibilizado um 

acompanhante/supervisor.  



Diz que se sente inferiorizado em seu local de trabalho, pois embora tenha mantido suas funções não obteve 

mais promoções ou indicação para cursos de aperfeiçoamento desde sua amputação mais recente.  

Em casa desloca-se sem auxílio de muleta, móveis não foram modificados. Prepara alimentos e lanches 

quando necessário, mas é sua esposa a responsável pelos trabalhos domésticos. Faz sua higiene sozinho, tem 

auxilio de muleta no banho. É o responsável pela administração financeira de sua casa.  

Ao exame apresenta marcha lenta, uso de muleta canadense, prótese em membro inferior esquerdo. Coto de 

amputação limpo, à altura de fêmur distal, sem sinais de flogose. Bom cognitivo, boa comunicação, sendo o 

mesmo a transmitir todas as informações, sem auxílio de terceiros.  



Caso 7 

HISTÓRIA CLÍNICA E SOCIAL: 

Requerente de 56 anos, sexo masculino, cor branca, professor de auto-escola. Possui 3º grau completo em 

contabilidade. Mora com esposa , filhos casados.   

Começou sua vida laboral aos 21 anos. Teve experiência prévia como gerente de vendas em uma empresa de 

médio porte. Aos 26 anos, foi contratado por grande empresa de contabilidade, onde permaneceu 

trabalhando até 16/07/92, quando sofreu acidente de carro com traumatismo craniano e perda de massa 

encefálica. Informou como sequelas remanescentes a perda de força muscular em antímero esquerdo e déficit 

cognitivo, além de alteração estética pelo afundamento de crânio.  

Permaneceu em tratamento por 02 anos, período em que recebeu Auxílio Doença Previdenciário. Refere não 

ter obtido acesso à aposentadoria por invalidez no INSS, mas recebe o auxílio acidentário.  Retornou ao labor, 

porém relatou que, devido perda da capacidade cognitiva, “fez acordo” e saiu da empresa após 03 anos de 

retorno laborativo.  

Referiu que antes do acidente, tinha muitos amigos e que teve o apoio deles e de alguns parentes para dar 

início ao tratamento. Após o acesso aos tratamentos, fez curso para instrutor de auto-escola onde trabalha 

desde 2000, lecionando aulas teóricas e práticas.  Relata a contribuição central desta atividade laboral para o 

sustento financeiro próprio e de sua família, desenvolvendo atividades inclusive nos finais de semana.  

Desloca-se ao trabalho sozinho, possui CNH ativa, categoria B. Nas horas de folga, gosta de assistir TV e ver 

futebol. Algumas vezes vai ao estádio de futebol. Em casa, às vezes ajuda a esposa em algumas tarefas 

domésticas, como alimentar e dar banho no seu cachorro. Não precisa de auxilio para os seus cuidados 

pessoais.  Conta com o apoio emocional da família para deslocar-se a demais locais de convivência coletiva. 

Enfatiza-se que após o acidente, vivenciou experiências de isolamento social e discriminação, as quais 

repercutem até hoje na sua convivência social. Após o acidente, prefere permanecer em casa ao invés de ir a 

eventos sociais, devido à seqüela em crânio (afundamento em hemi-crânio direito), pois se sente embaraçado 

com sua aparência, afirma que utiliza boné em todo o tempo. Além disto, relata ter perdido o contato com 

vários amigos, de forma que houve estreitamento de seu círculo de amizade após o acidente, sendo bem 

poucos seus amigos atualmente.  

Ao exame mostra-se lúcido, orientado, corado, hidratado, com assimetria de crânio à direita devido a cirurgia 

(afundamento de crânio em região parietal). Fala preservada, cognição preservada, exceto por pequenos 

lapsos para algumas respostas. Responde adequadamente ao que lhe é perguntado. Força muscular diminuída 

em antímero esquerdo discretamente. Marcha sem auxílio de terceiros, discretamente lentificada. Tórax e 

abdome sem alterações.  

 

 
 
 
 



Caso 8 
 

HISTÓRIA CLÍNICA E SOCIAL: 

Requerente de 37 anos, sexo masculino, trabalha com auxiliar de limpeza, ensino médio incompleto, mora em 

com esposa e dois filhos pequenos. Possui sequela de poliomielite  em membro inferior direito.  

Trabalha desde os 18 anos, sempre na função de faxineiro. Relata dificuldades para obter um trabalho estável, 

tendo mudado de empresa três vezes, sempre ocupando vaga de pessoas com deficiência com baixa 

remuneração. Demonstra interesse em realizar cursos de informática para que possa vivenciar outras 

experiências de trabalho. No entanto, relata dificuldades para obter acesso a cursos de qualificação 

profissional, devido aos requisitos associados ao nível de escolaridade e distância das instituições que ofertam 

estes cursos, com pouca disponibilidade de transporte público.  

Em relação aos empregos anteriores, informa que não dispunha do apoio necessário dos colegas de trabalho 

para lhe auxiliar nas atividades que eram demandadas, tendo mais dificuldade de permanecer no emprego. 

Era muito comum se sentir constrangido por não poder realizar todas as tarefas no ambiente laborativo, mas 

enfatiza que agora já se acostumou e tem buscado desenvolver bem o que lhe é permitido. 

Diferentemente dos empregos anteriores, refere que no atual emprego, dispõe do apoio dos colegas, que são 

atentos às suas necessidades. Dentre suas tarefas na atual empresa, não realiza atividades que requeiram 

subir escadas para limpeza em alturas, sendo estas realizadas com o auxílio de outros faxineiros. Referiu que 

se trata de norma da empresa, para sua segurança. Informa que no percurso do trabalho para casa e vice-

versa, desloca-se de ônibus e gasta em torno de duas horas para ir e voltar diariamente. Para chegar ao ponto 

de ônibus, necessita subir grande escadaria ou dar a volta em quarteirão o que acaba por dispender mais 

tempo. A realização deste trajeto na companhia dos colegas de trabalho facilita o seu deslocamento. 

Atualmente os mesmo o auxiliam a subir os degraus, agilizando seu percurso.  

Fora do ambiente de trabalho, diz que muitas pessoas, ao se referirem a ele, utilizam termos vexatórios, 

trazendo consequências que ainda repercutem na sua capacidade de superação das limitações e na sua 

disposição para a interação social. Entretanto, informa possuir alguns amigos com quem compartilha suas 

horas de lazer. 

Refere que com o auxílio de parentes, obteve acesso a tratamento no hospital Sarah Kubischek, por meio de 

várias sessões de fisioterapia. No entanto, interrompeu o tratamento embora refira a necessidade de dar 

continuidade ao tratamento anterior.  Dispõe de acesso a isenção de pagamento de transporte coletivo, mas 

sua carteira expirou necessitando de novo laudo médico especializado. 

Não tem dificuldade em realizar a sua higiene pessoal e para controlar os esfíncteres. Ao exame: com 

hemiplegia espástica em MID, limitação funcional deste membro que apresenta hipotrofia grau +3/+6. mie: 

movimentos de abdução: coxa 50%, tornozelo zero, movimentos de adução: coxa 90%, tornozelo 20%, 

movimento de extensão: coxa 90%, tornozelo zero, joelho 80%, movimentos de flexão: coxa 80%, tornozelo 

20%, joelho 70%. marcha claudicante. 

 



Caso 9 

HISTÓRIA CLÍNICA E SOCIAL: 

Requerente de 32 anos, sexo feminino, trabalha, 3º grau completo em psicologia. Mora com companheiro, 

não tem filhos.  

Trabalha desde os 22 anos, após o término da faculdade. Atualmente trabalha como relações públicas em 

empresa de eventos. Teve diagnóstico de seqüela de toxoplasmose em ambos os olhos diagnosticada aos 5 

anos de idade e desde então referiu diminuição da acuidade visual. Mostrou laudo do médico assistente de 

2003, constando CID B58.0   (oculopatia por toxoplasmose) e H54.2 (visão subnormal em ambos os olhos), 

com AV 20/60 OD e 20/80. Referiu que sua acuidade visual permanece estável desde então. Necessita de 

reavaliação médica periódica, e refere que o tratamento de referência situa-se em outro Estado, e que conta 

com o apoio financeiro da família para viabilizar este acesso quando necessário.  

Não utiliza lentes corretoras. Durante a sua vida estudantil, utilizava-se de ajustes como aumento dos 

caracteres da tela do computador para realizar as suas tarefas. Alega que durante o ensino médio por várias 

vezes ficava constrangida devido à necessidade de adaptação para a leitura de textos escolares e uso de lentes 

de aumento, mas já adaptou-se.  

No trabalho, utiliza computador com tela aumentada, usa celular aproximando-o da visão, sem problemas. 

Realiza as demais tarefas de atendimento aos clientes sem limitações.   

Atualmente não se sente segura em dirigir apesar de possuir carteira de motorista na categoria “B”, ativa. 

Geralmente algum familiar a deixa nos destinos desejados ou desloca-se de ônibus ou táxi. Não necessita de 

terceiros para localizar ou subir/descer de coletivos.   

Mesmo com o uso de recursos tecnológicos, no ambiente de trabalho, refere que ao passar no corredor, 

algumas pessoas costumam questionar o porquê dela não cumprimentá-las, de forma que sempre precisa 

explicar a respeito da sua dificuldade de acuidade visual e capacidade de enxergar a longas distâncias.  

Refere que na procura de oferta de trabalho, já teve restrições de viabilização do acesso devido ao 

diagnóstico, nos processos seletivos, caracterizando uma limitação no processo de escolha do emprego de 

acordo com seus interesses profissionais.  

Gosta de cozinhar para seus amigos. Tem faxineira que a auxilia nas tarefas domésticas duas vezes por 

semana. Devido à dificuldade para enxergar a longas distâncias, sente dificuldades para participar de alguns 

eventos culturais no que se refere à compreensão completa e clara das mensagens visuais, entretanto, não há 

comprometimento da mobilidade e da manutenção das atividades de lazer, mantidas sem maiores 

intercorrências. Foi síndica no seu prédio por 1 ano. Tem um namorado há 6 meses. Nunca frequentou 

associações para deficiente. Ao exame apresenta marcha normal, localiza documentos e mobiliário sem 

auxílio, vigil, orientada, eutrófica, corada, eupnéica. Bom cognitivo, é a mesma a prestar informações, sem 

intermediários.  

 

 

 



Caso 10  

HISTÓRIA CLÍNICA E SOCIAL: 

Requerente de 42 anos, sexo feminino, trabalha em departamento pessoal de pequena empresa. Possui 

terceiro grau completo em pedagogia. 

Trabalha desde os 25 anos. Tem diagnóstico de ruptura de tímpanos bilateral de etiologia desconhecida 

ocorrida aos 14 anos. Laudo médico recente informou ruptura dos tímpanos aos 14 anos (CID S09.2) e surdez 

mista bilateral (CID H90.0). Realizou tratamento cirúrgico por duas oportunidades, sem obter sucesso. Aos 15 

anos, começou a utilizar prótese auditiva que a auxilia na comunicão, complementando-a com a leitura labial 

que necessitou desenvolver para comunicação adequada. Informou que a prótese permite audição de 360º, 

porém quando se refere a fala humana,  sem a leitura labial acaba por detectar os sons sem definí-los com 

exatidão, dificultando a comunicação.  Não se comunica por libras. 

Relata sempre ter gostado de ler, o que lhe auxiliou a superar as limitações após os 14 anos. Observou que seu 

rendimento acadêmico teve queda inicial, porém após adquirir prótese auditiva houve melhora significativa, 

permitindo que pudesse realizar faculdade. Sentava na frente em sala de aula e pedia os cadernos dos colegas 

sempre que não conseguia acompanhar alguma aula.  

Apesar de não ter dificuldades para a comunicação por meio do uso de prótese, relata ter enfrentado 

dificuldades para acessar ofertas de emprego de porte maior, passando por processos seletivos nos quais se 

sentia constrangida.  Esta dificuldade fez com que repensasse suas escolhas profissionais em função da 

necessidade de remuneração. 

No ambiente doméstico e de trabalho, alega que sua limitação atual se restringe às atividades de atendimento 

telefônico, pois há dificuldade para ouvir plenamente, embora consiga certo grau de audição nesta tarefa. 

Nestes casos, no ambiente de trabalho conta com o auxílio de colegas do departamento. Devido a esta 

particularidade, refere dificuldades para ser promovida na sua empresa. 

Nas demais atividades, em casa e no trabalho, não referiu dificuldades. Participa de forma regular de 

atividades sociais.  

Mora sozinha com filho de 5 anos. Seu ex-esposo auxilia com pensão para filho, mas é a segurada quem 

administra a casa e a vida familiar. Cozinha e realiza tarefas domésticas, pois não tem empregada.  

Dirige seu automóvel sem limitações, possui CNH ativa, categoria B, sendo seu meio usual de locomoção. 

Informou que participou de algumas reuniões em associações de pessoas com deficiência, no entanto, nunca 

esteve vinculada à associação de deficientes auditivos, pois não é considerada deficiente por este grupo, o que 

reflete na sua dificuldade e nível de interesse para se inserir em curso de libras. 

Ao exame: Marcha normal, sem auxílios, vigil, orientada, eutrófica, corada, eupnéica.  Em uso de prótese 

auditiva bilateral.  Comunica-se com facilidade. Demais aspectos do exame físico normais.  


