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“ Desconhecimento como obstáculo para o aproveitamento pleno de direitos 

básicos: A promoção do conhecimento de direitos e benefícios de pessoas com 

deficiência e idosos de baixa renda realizada no bairro de Nova Ferradas, em 

Itabuna-BA”. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma abordagem integral da atenção à saúde das pessoas, famílias e da comunidade 

deve ter como foco o desenvolvimento de habilidades para a identificação e a busca de 

soluções para as diversas demandas, percebidas ou não, associadas aos problemas 

apresentados diante de nós. 

 Cada encontro de um servidor público ou de um profissional em formação com os 

atores sociais objetos de cuidados, das mais distintas naturezas, deve ser encarado como 

uma oportunidade para a descoberta de caminhos que levem a ações de promoção em 

saúde, prevenção de doenças que resultem na melhoria de sua qualidade de vida. 

 Fica óbvio, ao se estabelecer uma relação direta entre promoção à saúde, qualidade 

de vida e sustentabilidade, vistas como indissociáveis entre si, que as demandas que nos 

são apresentadas no âmbito da vida real irão requerer ações de caráter intersetorial, 

multiprofissional sustentadas por conhecimentos, práticas e atitudes interdisciplinares. 

 Nós, enquanto sujeitos privilegiados pelo acesso à formação e informação 

diferenciados da grande massa da população exposta a um histórico processo de exclusão 

social, temos como um dos desafios apresentados, com potencial intenso de recuperação 

da qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, é o de levar o conhecimento 

aos nossos usuários os direitos básicos garantidos pelos instrumentos legais, assim como, 

os mecanismos e formas de acesso a estes direitos, nem sempre exercidos por falta de 

informação ou de formação política e social dos grupos e comunidades marginalizadas. 

 Empoderar os atores sociais para um exercício cidadão da reivindicação de direitos 

básicos é a meta da intervenção proposta como foco prático do Componente Curricular 

Promoção à Saúde, Qualidade de Vida e Sustentabilidade, oferecida aos estudantes da 

UFSB, Campus Jorge Amado, no primeiro quadrimestre de 2017. 

 Como estratégia central da intervenção foi definido pelo coletivo de estudantes a 

identificação de um rol básico de direitos básicos das pessoas com deficiências, carência 

socioeconômica e portadores de neoplasias. A partir desta lista, a proposta evolui para a 

identificação dos caminhos e requisitos para o acesso a estes direitos e avança para a 

capacitação de agentes públicos, organizações não governamentais e grupos sociais que 



serão capacitados para incorporar às suas práticas cotidianas a capacidade de identificar 

possíveis beneficiários de direitos básicos e as formas e caminhos disponíveis em cada 

contexto para viabilizar o usufruto destes direitos. 

 Complementa a intervenção a seleção de ferramentas de avaliação das mudanças 

em termos de qualidade de vidas secundárias ao processo de intervenção. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 GERAL 

Promover a formação da Equipe de Saúde da Família (ESF) da Unidade de Saúde 

da Família Ubaldo Dantas, localizada no bairro de Nova Ferradas, em Itabuna- Ba, bem 

como, Organizações Não Governamentais (ONG’s), Comunidade Escolar (CE) da 

população referida, que pertence a esfera pública municipal, e grupos sociais, acerca dos 

direitos básicos e benefícios das Pessoas com Deficiência (PCD) e idosos. 

 

1.1.2 ESPECÍFICOS 

• Ampliar os conhecimentos da Equipe de Saúde da Família, Organizações Não 

Governamentais, Comunidade Escolar e grupo sociais e tirar suas dúvidas a respeito dos 

direitos básicos e benefícios das Pessoa Com Deficiência; 

• Realizar uma oficina de sensibilização Equipe de Saúde da Família, Organizações 

Não Governamentais, Comunidade Escolar e grupo sociais sobre a importância do 

cumprimento dos direitos básicos das Pessoa Com Deficiência, bem como, sobre a 

importância da participação destes no processo de disseminação desse conhecimento; 

• Capacitar a Equipe de Saúde da Família, Organizações Não Governamentais, 

Comunidade Escolar e grupo sociais para orientar as Pessoas Com Deficiência e seus 

cuidadores, baseado na Lei Brasileira de Inclusão/2015, às quais recursos podem recorrer, 

em caso de não serem cumpridos os direitos destinados a essa população; 

• Produzir um questionário e repertório práticos para uso da Equipe de Saúde da 

Família, Organizações Não Governamentais, Comunidade Escolar e grupo sociais durante 

o expediente de trabalho, ou interação com a comunidade, que permitam identificar o perfil 

das Pessoa com Deficiência e, a partir dessa informação, com auxílio do repertório, sejam 

capazes de orientar devidamente no que for necessário pessoas com deficiência e seus 

familiares; 

• Estimular a Equipe de Saúde da Família, Organizações Não Governamentais, 

Comunidade Escolar e grupo sociais ao planejamento e execução de ações de promoção 



à saúde e otimização da qualidade de vida das Pessoas com Deficiência. 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

2.1Tipo de estudo 

Este estudo consistirá em uma pesquisa qualitativa, nos moldes da pesquisa-ação, 

pois está associada às ações intervencionistas fundamentadas na perspectiva resolutiva 

do problema relacionado ao desconhecimento dos direitos básicos das pessoas com 

deficiência, considerado como empecilho para o aproveitamento pleno desses direitos, bem 

como, fator principal que impede a realização de atos de confrontação baseados no 

reconhecimento da exigibilidade do cumprimento total de tais garantias constitucionais. 

Nesse sentido, a insipiência sumária sobre o tema interfere, inclusive, na prática de recorrer 

aos órgãos especializados, seja para orientação, denúncia e, ou, compensação, quando há 

a violação dos direitos. 

[...] “A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com 

base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com a ação ou com resolução de um 

problema coletivo, e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” 

(GIL 2002 p. 55 apud Souza 2014 p. 16). 

 

2.2 Local do estudo 

A pesquisa será desenvolvida nos bairros adscritos à USF Ubaldo Dantas, que são 

as comunidades de Nova Ferradas (NF), Nova Esperança (NE) e Fernando Gomes (FG), 

bairros periféricos, localizados na cidade de Itabuna, no estado da Bahia. Na USF Ubaldo 

Dantas, em janeiro de 2017, haviam 3.554 usuários inscritos, sendo que, desse total, no 

mesmo período, o número de pessoas com deficiência correspondia a aproximadamente 

183. Em relação aos tipos de deficiências identificadas 20 são deficientes auditivos, 56 

deficientes físicos, 53 deficientes intelectuais, 20 deficientes visuais e 34 sem especificação. 

Assim, a escolha desse local para aplicação da intervenção justifica-se, pois, além 

de ser um território em que a UFSB está inserida e possui um número significativo de 

pessoas com deficiência. Estas comunidades são ocupadas por populações 

predominantemente de baixa renda, caracterizadas por possuírem infraestrutura urbana e 

sanitária precárias. Ademais, são marcadas por fatores que intervém negativamente na 



educação e no acesso à informação da população, os quais podem explicar a sistemática 

exclusão dos indivíduos do exercício pleno da cidadania e dos seus direitos básicos. Tendo 

em vista essa conjuntura, compreende-se que cabe aos atores sociais que possuem acesso 

à formação e informação atuar na ampliação do espectro de possibilidades que propiciem 

o alcance de avanços sociais das pessoas com deficiência que ali residem, sendo essencial 

para atingir tal finalidade, o envolvimento de toda coletividade nesse processo. 

 

2.3 População 

 

A população-alvo da intervenção  será composta pela Equipe de Saúde, adstrita à 

Unidade de Saúde da Família Ubaldo Dantas, bem como, Organizações Não 

Governamentais, Comunidade Escolar  da população referida e grupos sociais. A escolha 

de tais profissionais e líderes comunitários como participantes desse Projeto de Intervenção, 

se deve ao entendimento de que todos tem grande potencial para assumirem o papel de 

multiplicadores do conhecimento sobre os direitos básicos das pessoas com deficiência, 

bem como, para tornarem-se agentes facilitadores do empoderamento e autoafirmação das 

pessoas com deficiência, para que estas não sejam apenas reconhecidas pela comunidade 

como sujeitos de direitos, mas que também se compreendam dessa forma. Ademais, visto 

que o ofício exercido por tais profissionais e líderes comunitários se estabelece através do 

contato direto com a população local, composta por público de diversas idades e condições 

de saúde, incluindo as pessoas com deficiência, e que a execução das atividades laborais 

é contínua e permanente, ultrapassando, portanto, o momento de formação promovido pela 

equipe de pesquisadores, provendo uma perspectiva sustentável ao processo. 

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Estratégias: 

1. Elaborar questões e repertório para a entrevista semi-estruturada a ser realizada com a 

população do bairro Nova Ferradas, Nova Esperança e Fernando Gomes pela Equipe de 

Saúde da Família, Comunidade Escolar, ONGs e outros grupos sociais. 

 

a) Responsável/Participantes: Pesquisadores. 

 

b) Recursos necessários: 



b.1) Humano: esforços da equipe. 

b.2) Material: Computadores, papéis, canetas, impressora, tinta de impressora. 

Prazo: 04/05/2017 à 18/05/2017. 

2. Organizar e padronizar o questionário e repertório. 

a) Responsável/Participantes: Pesquisadores. 

 

b) Recursos necessários: 

b.1) Humano: esforços da equipe. 

b.2) Material: Computadores, papéis, canetas, impressora, tinta de impressora. 

       Prazo: 18/05/2017 à 25/05/2017. 

 

3. Elaborar o roteiro de atividades a serem desenvolvidas na oficina de sensibilização e 

capacitação do uso do questionário e repertório. 

a) Responsável/Participantes: Pesquisadores. 

 

b) Recursos necessários: 

b.1) Humano: esforços da equipe. 

b.2) Material: Computadores, papéis, canetas, impressora, tinta de impressora. 

       Prazo: 27/05/2017 à 31/05/2017. 

4. Elaborar a apresentação em PowerPoint a ser utilizada na oficina de sensibilização e 

capacitação do uso do questionário e repertório. 

a) Responsável/Participantes: Pesquisadores. 

 

b) Recursos necessários: 

b.1) Humano: esforços da equipe. 

b.2) Material: Computadores. 

       Prazo: 28/05/2017 à 01/05/2017. 

 

5. Será ofertado na Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Jorge Amado, uma oficina 

de sensibilização e capacitação do uso do questionário e repertório à Equipe de Saúde, 

Comunidade Escolar, ONGs e outros grupos sociais. 

a) Responsável/Participantes: Pesquisadores, Equipe de Saúde da Família, Comunidade 

Escolar, ONGs e outros grupos sociais. 

 



b) Recursos necessários: 

b.1) Humano: esforços da equipe. 

b.2) Material de consumo: Computadores, cartilhas educativas, o questionário, além do 

uso de material audiovisual. 

      Prazo: 08/06/2017. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Com o desenvolvimento do projeto, a expectativa é de que os idosos e pessoas com 

deficiências moradores nos bairros Nova Ferradas, Nova Esperança e Fernando Gomes 

tenham acesso aos direitos básicos sociais e benefícios de forma fácil e rápida, evitando 

assim a perda de auxílios e prerrogativas garantidas por lei. 

 Espera-se também obter um aumento da geração de renda e principalmente a 

melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, através dos conhecimentos ampliados, a 

capacitação e o estímulo da Equipe de Saúde da Família, Comunidade Escolar, ONGs e 

outros grupos sociais para informar a respeito dos direitos e benefícios, orientando sobre 

os recursos que devem recorrer em caso de não serem obtidos, como também planejando 

e executando as ações de promoção à saúde. 

A intervenção prevista no atual projeto terá ainda resultados de empoderamento dos 

beneficiários, pautados no conhecimento das informações de seus direitos sociais, com 

impactos positivos e expressivos no seu estilo de vida, melhorando assim a sua saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

Questionário 

Nome:__________________________________________________________________. 

Data de nascimento:  ___/___/______  

Sexo: (  ) Feminino                                              (  ) Masculino 

Profissão: ______________________________________________________________. 

Bairro onde reside:_______________________________________________________. 

Telefone:________________________________________________________________. 

Qual o tipo de deficiência: 

(  ) Intelectual 

(  ) Auditiva 

(  ) Visual 

(  ) Física 

Caso tenha respondido sim a questão anterior, há quanto tempo tem a deficiência? 

(  ) Congênita 

(  ) Entre um e cinco anos 

(  ) Entre seis e dez anos 

(  ) Mais de dez anos 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA: SAÚDE 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

01 Você sabia que, quando necessário, pode 

ter acesso à medicamentos, próteses, 

órteses, meios auxiliares de locomoção, 

bolsas coletoras, bolsas de ostomia e 

sondas gratuitamente? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

02 Você necessita de algum desses recursos 

(medicamentos, próteses, órteses, meios 

auxiliares de locomoção, bolsas coletoras, 

bolsas de ostomia, fraldas descartáveis e 

sondas)? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

03 Caso tenha respondido positivamente à 

questão anterior, cite quais recursos 

necessita: 

(   ) Medicamentos 

(   ) Próteses (pernas mecânicas, prótese 

total do quadril,  prótese de joelho, etc) 

(   ) Órteses (óculos, aparelho auditivo, 

joelheira, tala, etc) 

(   ) Meios auxiliares de locomoção 

(cadeira de rodas, andador, bengala etc) 

(   ) Bolsas coletoras 

(   ) Bolsas de ostomia 

(   ) Sondas 

  

04 Em alguma ocasião portando os devidos 

documentos, como os de identificação 

com foto, o laudo, prescrição e a avaliação 

médica, no caso de medicação — receita 

médica, lhe foi negado acesso a algum 

desses recursos (medicamentos, 

próteses, órteses, meios auxiliares de 

locomoção, bolsas coletoras, bolsas de 

ostomia e sondas)? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 



REPERTÓRIO 

 

Orientação para a pessoa com deficiência auditiva que necessita de aparelhos 

auditivos: 

Para receber o aparelho auditivo gratuitamente pelo SUS, é preciso que o indivíduo procure 

a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa para ser avaliado por um médico e 

receber o encaminhamento para a Central de Regulação da Secretaria Municipal da Saúde. 

O paciente deve ir a Central munido do encaminhamento médico, Carteira de Identidade 

(RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), carteira do SUS e comprovante de residência. 

Posteriormente deve ir ao Centro de Saúde Auditiva de Itabuna – CESAI, que se localiza 

na Avenida Mário Padre, Góes Calmon, marcar uma consulta para que seja feito, de acordo 

a necessidade do indivíduo, a triagem, o diagnóstico, o encaminhamento cirúrgico, 

acompanhamento, reabilitação e indicação de prótese, bem como a adaptação de próteses 

auditivas. 

Orientação para a pessoa com deficiência motora que necessita de órteses, próteses, 

cadeira de rodas (manual, motorizada ou banho) ou outros meios auxiliares de 

locomoção: 

Para receber algum desses recursos gratuitamente pelo SUS, o indivíduo deve procurar a 

Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência e deve fazer uma consulta com 

um médico do PSF ou credenciado pelo SUS. Havendo indicação, ele vai prescrever, em 

formulário do SUS, o tipo de equipamento necessário. Além disso, o paciente dever solicitar 

também o laudo médico. O paciente deve anexar à prescrição e laudo dados pelo médico: 

uma cópia do CPF e RG, do cartão do SUS (Cartão Nacional de Saúde), do comprovante 

de Residência com CEP, e um cartão com o número de telefone para contato; Possuindo 

toda documentação em mãos, o paciente deve ir até o Centro de Reabilitação e 

Desenvolvimento Humano – CREADH, localizado na Rua Inglaterra, 104, Bairro São Judas, 

para receber atendimento e os devidos materiais, nos casos necessário de protetização, os 

pacientes são encaminhados pelo CREADH ao CEPRED, em Salvador, para medição da 

prótese e sequente confecção. 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de sonda, bolsa coletora 

e/ou bolsa de ostomia: 

Os indivíduos que necessitam de algum desses materiais devem ir até o Centro de 

Reabilitação e Desenvolvimento Humano – CREADH, localizado na Rua Inglaterra, 104, 



Bairro São Judas, se inscrever no Programa Municipal de Ostomias, munidos de uma cópia 

do CPF e RG, do cartão do SUS (Cartão Nacional de Saúde), do comprovante de 

Residência com CEP, e um cartão com o número de telefone para contato, para receber a 

capacitação, tanto o paciente quanto o acompanhante, em relação ao uso e limpeza dos 

materiais e posteriormente recebê-los na mesma instituição. 

Como proceder se em algumas das situações acima descritas for negado o 

fornecimento dos materiais, utensílios e equipamentos pelas instituições e órgãos 

citados? 

O indivíduo deverá buscar orientação e suporte junto ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência - COMPEDE, localizado em Itabuna, através do número: (73) 

98805-6484, tendo em vista que, de acordo o regimento interno da COMPEDE (P. 3, 2017), 

compete à esse conselho: 

Art.2º Inciso VII- Fiscalizar o cumprimento de leis municipais ou de quaisquer 
normas legais pertinentes aos direitos da pessoa com deficiência; VIII- Averiguar e 
denunciar violações dos direitos da pessoa com deficiência ocorridas no âmbito no 
Município de Itabuna. 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de medicamentos 

gratuitamente: 

Para ter acesso aos remédios que necessita gratuitamente pelo SUS, o individuo precisa, 

primeiramente, ser atendido por algum médico credenciado pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) que prescreverá o medicamento necessário para o tratamento, importante salientar 

que na receita deve ter o nome do princípio ativo/denominação genérica e não o nome 

comercial do remédio. O fornecimento do medicamento só ocorre mediante o porte do 

Cartão Nacional de Saúde pelo indivíduo. As pessoas que não possuem o Cartão SUS, 

devem se dirigir à Central de Regulação da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Barão 

do Rio Branco, Centro, e levar um documento de identidade e comprovante de residência 

para fazer o Cartão. Para retirar os medicamentos básicos, o indivíduo deve ir à Unidade 

básica de saúde mais próxima de casa com a receita médica, o Cartão SUS e o RG. No 

caso dos remédios mais caros, chamados excepcionais, o paciente tem que apresentar 

também o laudo feito pelo médico, que descreve os sintomas da doença padecida pelo 

paciente e prova que ele necessita da medicação. 

Como proceder caso, mesmo portando todos os documentos, seja negado o 

fornecimento de medicamentos às pessoas com deficiência? 



Os indivíduos poderão buscar suporte e orientação na coordenadoria de assistência 

farmacêutica, localizada na Secretaria de Municipal Saúde, encontrada na Av. Princesa 

Isabel, 678, São Caetano, para que seja resolvida a situação. Além disso, também poderão 

solicitar auxílio e suporte do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 

COMPEDE, através do telefone (73) 98805-6484. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

05 Você sabia que, caso seja necessário, a pessoa com deficiência 

tem direito a Fraldas Geriátricas gratuitas, através da farmácia 

Popular? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

REPERTÓRIO 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de Fraldas Geriátricas: 

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI – Lei 13.146/2015): 

Para adquirir as fraldas geriátricas, o usuário deverá ter a partir de 60 anos de idade ou ser 

pessoa com deficiência. Os documentos necessários para a retirada das fraldas geriátricas 

são receita ou laudo médico válido, documento com foto e CPF. 

Obs.: O paciente com deficiência física deverá apresentar a prescrição, laudo ou atestado 

médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID), justificando, dessa forma, a 

indicação do uso de Fralda Geriátrica. 

Limite de 04 unidades de fraldas por dia, podendo ser adquiridas 40 fraldas a cada 10 dias, 

totalizando 120 fraldas por mês. 

Em caso de incapacidade do usuário: 

O usuário considerado incapaz (nos termos dos artigos 3º e 4º do Código Civil), a 

dispensação poderá ser feita ao seu representante legal. 

Considera-se representante legal aquele que for: declarado por sentença judicial; portador 

de instrumento público de procuração que outorgue plenos poderes ou poderes específicos 

para aquisição de produto de higiene pessoal junto ao Programa; ou portador de 

instrumento particular de procuração com reconhecimento de firma. Neste caso, além de 



um dos documentos acima, deverão ser apresentados também: RG e CPF do paciente e 

do representante. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

06 Precisa de tratamento de reabilitação? Se SIM, quais? (   ) Fisioterapia 

(   ) Fonoaudiologia 

(   ) Terapia 

Ocupacional 

(   ) Psicológica 

(   ) Outros 

07 Você sabia que existe um Centro de Reabilitação e 

Desenvolvimento Humano em Itabuna, o CREADH, que atende 

as pessoas com deficiência para reabilitação e é oferecido 

gratuitamente a população pelo SUS? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

REPERTÓRIO 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de tratamento de 

reabilitação: 

O Poder Público está obrigado a fornecer uma rede de serviços especializados em 

habilitação e reabilitação, bem como garantir o acesso nos estabelecimentos de saúde 

público e privado. Conforme o art. 2º parágrafo único, alíneas “c” e “e” da Lei Federal n. 

7853/89; artigos 17, 18, 21 e 22 do Decreto Federal 3298/99 e artigo 89 da Lei Federal n. 

8213 de 8 de dezembro de 1991. 

Em Itabuna há o Centro de Reabilitação e Desenvolvimento Humano – CREADH que 

oferece diversos serviços correspondentes ao nível intermediário, e tem como finalidade a 

prestação de assistência à pessoa que tenha deficiência intelectual, física, auditiva e visual. 

Para iniciar o acompanhamento no CREADH basta que a pessoa com Deficiência, ou seu 

responsável, quando houver, vá até ao local com seus documentos pessoais (RG, CPF, 

Certidão de Nascimento, Cartão do SUS), se cadastre e agende uma consulta para 

avaliação por um Médico Neurologista, o que fará os encaminhamentos para as terapias 



necessárias. Caso já possua um Laudo Médico, é importante  levá-lo. 

O CREADH se localiza no endereço: Rua Inglaterra, 104, Bairro São Judas Thadeu 

(Próximo a AABB de Itabuna) ou pelos telefones (73) 3215-6621 ou 98834-8288. 

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, por uma equipe 

multidisciplinar, integrada por médicos neurologista, ortopedista, gastroenterologista, além 

de serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e enfermeiros. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

08 Você não consegue se deslocar até o CREADH, devido a sua 

deficiência? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

REPERTÓRIO 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de visitas domiciliares: 

O CREADH dispõe de um automóvel que é destinado, apenas, para as visitas domiciliares.  

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

09 Em alguma ocasião você precisou ser 

atendido em casa por estar incapacitado, 

devido a deficiência ou outra condição grave, 

de ir até o local de prestação de serviço à 

saúde? 

(   ) SIM 

(   )  NÃO 

10 Nessa ocasião, você notificou a instituição de 

prestação de serviço que estava 

incapacitado de se deslocar até o local e que 

por isso necessitava de atendimento 

domiciliar? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

11 Após ter notificado a instituição sobre sua 

situação algum profissional de saúde lhe 

prestou atendimento domiciliar? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 



12 Você sabia que é garantido por lei o 

atendimento domiciliar de saúde à pessoa 

com deficiência grave não internada? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

REPERTÓRIO 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de atendimento de saúde 

domiciliar: 

O paciente que necessita de atendimento domiciliar deve ligar, ou o cuidador deve ir até a 

instituição de prestação de serviço da atenção básica mais próxima de sua residência, ou 

ainda solicitar o atendimento através do agente comunitário de saúde, que por sua vez 

deverá repassar o requerimento à equipe de saúde da UBS ou USF (Unidade de Saúde da 

Família). 

Como proceder caso o atendimento de saúde domiciliar for negado? 

Neste caso, o paciente ou cuidador podem fazer a denúncia junto a Secretaria Municipal 

de Saúde, localizada na Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano. Ou caso prefira, podem 

ligar para o Disque Saúde – 136, podendo efetuar a denúncia anonimamente, isto é, sem 

se identificar. Além disso, a pessoa com deficiência também poderá buscar orientação e 

suporte junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMPEDE, 

localizada em Itabuna, através do número: (73) 98805-6484. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

13 Já lhe foi negado atendimento em algum espaço que ofereça 

serviços de saúde? (USF, UBS, Consultório Médico/ 

Odontológico/ Psicológico/ Nutricionista/ Terapeuta 

Ocupacional/ Fonoaudiológico, Hospital, Centros de 

Reabilitação etc.). 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

REPERTÓRIO 

 



Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de atendimento médico, mas 

lhe foi negado: 

É crime punível, qualquer ato discriminatório que cerceie a vida da pessoa com deficiência, 

estando, inclusive, ratificado na Lei brasileira de Inclusão/2015: 

“Art. 88.  Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua 
deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

§ 1o  Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se sob 
cuidado e responsabilidade do agente. 

§ 2o  Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por 

intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

Toda pessoa com deficiência tem o direto de ser atendida nos serviços de saúde do SUS, 

desde os Postos de Saúde e Unidades de Saúde da Família até os Serviços de Reabilitação 

e Hospitais. Tem direito à consulta médica, ao tratamento odontológico, aos procedimentos 

de enfermagem, à visita dos Agentes Comunitários de Saúde, aos exames básicos e aos 

medicamentos que sejam distribuídos pelo SUS. 

De acordo com o § 5o do Artigo 18, da Lei Brasileira de Inclusão/2015, as diretrizes deste 

artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma complementar 

do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

14 Em alguma ocasião, quando solicitado, lhe 

foi negado por algum médico, ou instituição 

de assistência à saúde, um laudo sobre sua 

deficiência? 

(   ) SIM 

(   )  NÃO 

 

REPERTÓRIO 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de laudo médico, mas lhe 

foi negado: 

O indivíduo deve ser informado sobre a importância do laudo médico, que se constitui como 



um documento de valor jurídico e que comprova formalmente a deficiência da pessoa, 

sendo indispensável sua apresentação para cumprimento da legislação que garante os 

direitos das pessoas com deficiência. Ademais, o indivíduo deve saber que obter o laudo é 

um direito inquestionável, que se negado, este ato configura-se como crime. O Conselho 

de Ética Médica, em seu Capítulo X, disserta (grifo nosso): 

É vedado ao médico: 
Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. 
§1º O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa 
condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem 
cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no 
Conselho Regional de Medicina. 
§2º O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste 
o paciente (CFM, 2009,online). 
 

No mesmo documento, salienta-se: 

Apesar do termo ”prontuário médico”, este documento é de propriedade do 
paciente, que tem total direito de acesso e pode solicitar cópia. Ao médico e 
ao estabelecimento de saúde cabe sua a elaboração e a guarda (Conselho 
Federal de Medicina, online). 

 

Ainda no Código de Ética da Medicina, observa-se (grifo nosso): 

 

É vedado ao médico: 
Art. 86. Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu representante legal 
quando aquele for encaminhado ou transferido para continuação do tratamento ou 
em caso de solicitação de alta.” 
[…] 
Art. 88. Negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia 
quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua 
compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. 
(Código de Ética da Medicina, 2009, online) 

 

 

Sobre o conteúdo do laudo, é importante saber que nele deve haver a descrição da 

deficiência e o Código Internacional de Doenças (CID) correspondente à condição que 

caracteriza a deficiência. Importante lembrar que o CID não deve referenciar-se à causa, e 

sim à sequela, por exemplo, deve referir-se à amputação e não à diabetes que a originou. 

O laudo médico deverá ser emitido pela rede pública de saúde ou conveniada com o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Para obter o laudo o indivíduo poderá solicitá-lo, dentre 

outras opções, no hospital ou serviço onde foi diagnosticada a deficiência e foram 

realizados os primeiros atendimentos, ou no hospital onde faz reabilitação atualmente, ou 

ainda, caso não faça reabilitação ou tratamento e não tenha contato com o hospital de 

origem (hospital ou serviço onde foi diagnosticada a deficiência), pode solicitar o laudo 

médico da sua deficiência em qualquer unidade do SUS. 



Como proceder se o médico e/ou instituição de assistência à saúde negar o 

fornecimento do laudo médico? 

Sendo o médico o objeto de denúncia: O paciente poderá realizar a denúncia junto ao 

CREMEB - conselho regional de medicina do estado da Bahia, tratando-se de um 

atendimento realizado na Bahia, para que o médico em questão seja julgado frente à 

denúncia de negação de fornecimento de laudo e, caso seja constatado a veracidade da 

denúncia, ser punido nas medidas cabíveis e definidas pelo conselho regional de medicina 

do estado da Bahia.  Para realizar a denúncia é necessário que esta seja feita por escrito, 

digitada ou a punho, assinada e contendo dados de identificação e contato do denunciante, 

há a possibilidade também, do indivíduo acessar o site da CREMEB e preencher 

o  formulário de denúncia disponibilizado no site; esse documento deve ser anexado à cópia 

da carteira de identidade e ao comprovante de residência do denunciante. Esses 

documentos podem ser enviados pelos Correios ao CREMEB ou entregues pessoalmente 

na sede da instituição (Rua Guadalajara, n.º 175, Morro do Gato, Barra, CEP: 40.140-460 

– Salvador/BA) ou ainda na Delegacia Regional mais próxima. Vale salientar que a 

denúncia deve ser acompanhada, sempre que possível, de documentos que comprovem 

as alegações (cópia de prontuários, exames, receitas, fotos, laudos, raio-x, etc.). 

Sendo uma instituição de assistência à saúde o objeto de denúncia:   

O Indivíduo poderá realizar  a denúncia junto ao DECON/BA - Programa Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor para que seja investigada e reprimida a infração penal 

cometida. A denúncia pode ser feita através do telefone, por meio do número (71) 3321-

8379, ou presencialmente na Delegacia do Consumidor (Rua Carlos Gomes, n.º 746 - 

prédio da sec. de dir. humanos - 1º andar, Centro, CEP: 40.060-300 – Salvador/BA). 

A pessoa com deficiência também poderá buscar orientação e suporte junto ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMPEDE, localizada em Itabuna, 

através do número: (73) 98805-6484. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

15 Já necessitou realizar Tratamento Fora de Domicílio (TFD)? (   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

http://www.cremeb.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Formulario-para-Denuncia.pdf
http://www.cremeb.org.br/index.php/institucional/delegacias-regionais/


REPERTÓRIO 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de Tratamento Fora de 

Domicílio (TFD): 

O TFD consiste em uma ajuda de custo ao paciente e, em alguns casos, também ao 

acompanhante, encaminhados por ordem médica à unidades de saúde referenciada em 

outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento 

na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, 

limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários 

existentes. 

 É necessário levar à secretaria municipal de saúde os seguintes documentos (original e 

cópia): Laudo médico próprio do TFD, devidamente preenchido pelo médico solicitante 

(medico assistente do município credenciado pelo SUS) com até seis meses de validade; 

RG e CPF do paciente e do acompanhante; Comprovante de residência recente do paciente 

e do acompanhante; Cartão do SUS do paciente e acompanhante; Cópias do relatório e 

exames médicos atuais; Cópia do agendamento oficial; Cópia da conta bancária do 

paciente; A comprovação da viagem deve ser trazida no prazo de 03 (três) dias após a 

viagem. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

16 Caso sua deficiência tenha sido adquirida por erro médico,  você 

sabe quais providências têm que ser tomadas? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

REPERTÓRIO 

 

Orientação para a pessoa com deficiência adquirida por erro médico: 

Em caso de deficiência adquirida por erro médico, o cidadão deve ser orientado a procurar 

um advogado e a Promotoria de Justiça do Erro Médico. Assim, ele poderá requerer o 

tratamento e, inclusive, uma indenização se ficar comprovado o erro. 

 



Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

17 Você já foi impedido de participar de planos 

privados de assistência à saúde em razão de 

ter uma ou mais deficiências? 

(   ) SIM 

(   )  NÃO 

 

REPERTÓRIO 

 

Orientação sobre a ilegalidade de recusa de contratação de plano de saúde devido à 

condição de saúde da pessoa com deficiência: 

É essencial que o indivíduo compreenda que a pessoa interessada em estabelecer um 

contrato de seguro-saúde não pode ser discriminada por razão de idade ou condição de 

saúde, devendo saber que é respaldado juridicamente pelo que consta no artigo 14 da lei 

nº 9.656/98 sobre a ilegalidade da negação da venda do plano de saúde para o consumidor 

que tenha alguma deficiência. 

Como proceder caso esse direito for infringido? 

O indivíduo poderá fazer uma reclamação na Agência Nacional de Saúde (ANS) por 

telefone pelo DISQUE ANS (08007019656) ou pelo próprio site da ANS, no setor “Central 

de Atendimento ao Consumidor”. Além disso, também poderá buscar suporte e orientação 

junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMPEDE, 

localizada em Itabuna, através do número: (73) 98805-6484. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

18 Conhece sobre o Conselho Municipal de Saúde? (   ) SIM 

(   ) NÃO 

19 Já participou de algum Conselho Municipal de Saúde como 

representante? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

  

REPERTÓRIO 

 



Orientação para a pessoa com deficiência que possui interesse na participação do 

Conselho Municipal de Saúde: 

 Assegurar a representação das pessoas com deficiência nos Conselhos de Saúde, 

viabilizando sua participação na proposição de medidas, no acompanhamento e na 

avaliação das ações levadas a efeito nas esferas municipal, estadual e federal. Orientar o 

indivíduo que queira participar de um Conselho Municipal de Saúde, a procurar a Secretaria 

Municipal de Saúde localizada na Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

20 A ESF que te acompanha já indicou acompanhamento a equipe 

do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) referente a sua 

USF? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

21 Já participou de algum acompanhamento pela Equipe do NASF 

de sua USF? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

  

REPERTÓRIO 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de acompanhamento nos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF): 

O Ministério da Saúde propôs a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf – 

Portaria MS/GM nº 154, de 24/1/08) com equipe multiprofissional, que pode incluir 

fisioterapeuta, médico, acupunturista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e profissional 

da educação física. 

É fundamental que haja uma interlocução entre as redes de Reabilitação, os NASF 

(considerando suas ações em reabilitação) e o atendimento em reabilitação nos serviços 

especializados (ambulatorial e hospitalar), sendo fundamental a comunicação com as 

ações de promoção à saúde, prevenção de agravos/deficiências e reabilitação das UBS, 

integrando todos eles em uma rede de assistência. 

Para ter acesso a esse serviço é preciso que o usuário ou cuidador procure sua Unidade 

de Saúde da Família referência e saiba se sua área é contemplada com o NASF e, caso 

seja, solicite encaminhamento para a mesma, nas terapias que forem necessárias. 



 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

22 Utiliza um cão-guia para mobilidade? (Se negativa a resposta, 

pular para o próximo bloco) 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

23 Se respondeu SIM a anterior, já foi impedido de acessar ao local 

por estar portando um cão-guia? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

  

REPERTÓRIO 

 

Orientação para a pessoa com deficiência visual que possui cão guia e foi impedido 

de acessar o local: 

Em 27 de junho de 2005, foi estabelecida a Lei nº 11.126, que dispõe sobre o direito da 

pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambiente de uso coletivo 

acompanhado de cão-guia. Portanto, é terminantemente proibido impedir o acesso da 

pessoa com deficiência visual por ter um cão-guia para sua mobilidade. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

24 Sabia que existe, desde 2016, um Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência de Itabuna, ao qual você 

pode recorrer para tirar dúvidas, fazer denúncias, participar das 

reuniões (mesmo não sendo membro efetivo)? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

  

REPERTÓRIO: 

 

COMPEDE 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itabuna 

            Contato: (73) 98805-6484 ou (73) 999100-2999 

 

 



TEMA: EDUCAÇÃO 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

25 O beneficiário já teve matrícula rejeitada em 

alguma unidade de ensino? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que foi impedida de realizar matrícula em 

alguma unidade de ensino: 

Como qualquer cidadão, a pessoa com deficiência tem direito à educação pública e gratuita 

assegurada por lei, preferencialmente na rede regular de ensino e, se for o caso, a 

educação adaptada às suas necessidades em escolas especiais, conforme estabelecido 

nos artigos 58 e seguintes da Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 24 do 

Decreto n.º 3.289/99 e art. 2º da Lei nº 7.853/89. 

 

Como proceder caso a pessoa seja impedida de realizar matrícula em alguma unidade 

de ensino?  

Se o direito for recusado, é preciso procurar a OAB, denuncie ao Ministério Público Estadual 

ou ao Ministério Público Federal. A pessoa com deficiência tem direito à educação 

profissional. O artigo 59, inciso IV, da Lei Federal n.º 9.394/96, e o artigo 28, do Decreto n.º 

3.298/99, asseguram o seu acesso à educação especial para o trabalho, tanto em 

instituição pública quanto privada, que lhe proporcione efetiva integração na vida em 

sociedade. Nesse caso, as instituições são obrigadas a oferecer cursos de formação 

profissional de nível básico, condicionando a matrícula do portador de deficiência à sua 

capacidade de aproveitamento e não ao seu nível de escolaridade. Ainda deverão oferecer 

serviços de apoio especializados para atender às peculiaridades da pessoa portadora, 

como adaptação de material pedagógico, equipamento e currículo; capacitação de 

professores, instrutores e profissionais especializados; adequação dos recursos físicos, 

como eliminação de barreiras ambientais. 

A pessoa com deficiência tem direito à educação superior como qualquer cidadão ele tem 

direito à educação superior, tanto em escolas públicas quanto privadas, em todas as suas 

modalidades que são determinadas pelo artigo 44, da Lei Federal n.º 9.394/96, e artigo 27, 

do Decreto n.º 3.298/99. Essas modalidades são: cursos sequenciais por campo de saber, 



de diferentes níveis, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 

instituições de ensino; de graduação abertos a candidatos que tenham concluídos o ensino 

médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; de pós-graduação, 

abertos a candidatos diplomados em curso de graduação e que atendam às exigências das 

instituições de ensino; e de extensão, abertos a candidatos que atendam requisitos 

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

26 O beneficiário está matriculado em alguma 

instituição de ensino? 

(  ) Sim 

(  ) Nunca frequentou 

(  ) Não frequenta mais 

27 Qual a modalidade de ensino que o 

beneficiário está estudando? 

(  ) Fundamental 1 

(  ) Fundamental 2 

(  ) Ensino médio 

(  ) EJA 

(  ) Educação Profissional 

(  ) Ensino Superior 

28 Qual a rede de ensino que a escola está 

inserida? 

(  ) Pública Municipal 

(  ) Pública Estadual 

(  ) Pública Federal 

(  ) Particular 

(  ) Filantrópica 

29  O beneficiário está inserido em: (  ) Escola especial 

(  ) Escola regular 

30 O beneficiário participa de algum 

programa de ensino especializado? 

(  ) SIM    

(  ) NÃO 

31 O beneficiário necessita de algum 

acompanhante responsável no trajeto da 

sua casa até a escola? 

(  ) SIM    

(  ) NÃO 

32 Existe falta de acessibilidade (dificuldade 

ou barreiras) do trajeto de sua casa até a 

escola? 

(  ) SIM    

(  ) NÃO 

33 Se a resposta anterior for sim, Quais as 

estratégias essenciais para resolver esses 

(  ) Rampa 

(  ) Guia Rebaixada 



problemas? (  ) Semáforo sonoro 

(  ) Transporte apropriado 

34 Na escola que o beneficiário estuda, 

existem barreiras que o atrapalhe de 

frequentar todos os ambientes escolares? 

(  ) SIM    

(  ) NÃO 

35 Se a resposta anterior for sim, Quais as 

estratégias essenciais para resolver esses 

problemas? 

(  ) Rampa 

(  ) Guia Rebaixada 

 

36 O beneficiário utiliza transporte escolar? (  ) SIM    

(  ) NÃO 

37  

 

Se a resposta anterior for sim, Qual? 

(  ) Transporte público 

convencional 

(  ) Transporte público apropriado 

(  ) Transporte particular 

convencional 

(  )Transporte particular 

apropriado 

38 Na escola existe um profissional que 

auxilia o beneficiário nas suas atividades 

diárias (administração de medicamentos, 

alimentação e higiene) 

(  ) SIM    

(  ) NÃO 

39 O beneficiário necessita de um 

profissional de apoio, além do professor, 

no auxílio das suas atividades escolares? 

(  ) SIM    

(  ) NÃO 

40 Se a resposta anterior for positiva, diga 

qual o profissional de apoio que o 

beneficiário necessita. 

(  ) Auxiliar de comunicação 

(  ) Intérprete de Libras 

(  ) Guia de intérprete para surdo 

e cegos 

41 A escola possui mobiliários adaptados 

para atender a necessidade do 

beneficiário? 

(  ) SIM    

(  ) NÃO 

42 O beneficiário possui algum material 

didático especializado para atender as 

suas necessidades? 

(  ) SIM    

(  ) NÃO 



43 O beneficiário já participou de exames ou 

provas ou exames de seleção adaptados 

à sua necessidade? 

(  ) SIM    

(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de apoio especializado na 

escola pública regular: 

É garantido serviço de apoio especializado, na escola pública regular, para atender ao aluno 

com deficiência, pois, conforme determina o § 1º, do art. 58 da Lei Federal nº 9.394/96, o 

Poder Público, havendo necessidade, é obrigado a equipar a escola, visando o eficaz 

atendimento da pessoa com deficiência. 

Quando ocorrem provas ou exames de seleção, as instituições de ensino têm o dever de 

oferecer adaptações necessárias as pessoas com deficiência. De acordo com o art. 27, do 

Decreto nº 3.298/99, as instituições de ensino devem oferecer adaptações de acordo com 

as características das pessoas com deficiência. Nesse caso, a pessoa deve solicitar tais 

adaptações previamente. 

 

TEMA: TRABALHO 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

 

44  

Você trabalha? 

 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

45 Já participou ou teve acesso a cursos, 

treinamento e educação continuada 

oferecidos pelo empregador? 

 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

46 Já obteve incentivos profissionais como: 

plano de carreira, promoções e bonificações 

oferecidas pelo empregador? 

 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 



47 Existe acessibilidade no seu local de 

trabalho? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

48  Seu trabalho possui mobiliários adequados a 

sua necessidade?   

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

49 

Você dispõe de apoio tecnológico para 

exercer suas funções? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

50 Caso tenha respondido negativamente a 

questão anterior, sabia que tem direito a 

esses recursos? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

51 Você sabia que não pode haver qualquer 

diferenciação quanto ao salário a ser pago, 

sendo igual aos demais empregados que 

exercem a mesma função? 

 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

 

REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência segundo a igualdade de oportunidades no 

trabalho:  

Segundo o artigo 34 da Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência tem direito ao 

trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade 

de oportunidades com as demais pessoas. 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de acessibilidade no 

trabalho:  

Os empregadores sejam eles, de caráter público ou privado têm a obrigação de garantir 

acessibilidade à pessoa com deficiência, tanto na locomoção quanto ao acesso ao material 

de trabalho. Inciso 1, do artigo 34. 

 

Orientação para a pessoa com deficiência segundo a remuneração salarial igualitária, 

bem como acesso a educação: 

É direito da pessoa com deficiência, a remuneração salarial igualitária, além ao acesso a 

cursos, treinamento e educação continuada. Inciso 2 e 4, do artigo 34. 



  

Como proceder caso os direitos acima não sejam respeitados? 

Caso esses direitos não sejam cumpridos, a pessoa com deficiência deve procurar o 

COMPEDE – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, com o intuído de ser assistido. 

 

TEMA: TRANSPORTE 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

 

52 Utiliza o serviço público de transporte 

coletivo? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

(  ) Não existe o serviço público de 

transporte coletivo na sua cidade 

53 O serviço público de transporte coletivo de 

sua cidade é gratuito? 

(  ) é gratuito só para pessoa com 

deficiência 

(  ) é gratuito para pessoa com 

deficiência e para o acompanhante 

(  ) não é gratuito nem para pessoa 

com deficiência e nem para o (a) 

acompanhante 

(  ) é gratuito para maiores de 60 

anos 

(  ) é gratuito para maiores de 65 

anos 

(  ) não sabe 

54 O serviço público de transporte coletivo é 

apropriado/acessível para o (a) beneficiário 

(a)? 

 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

55 Você conhece seus direitos em relação aos 

benefícios a gratuidade nos transportes 

públicos nas esferas municipal, estadual e 

Federal? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 



REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência física, mental, auditiva ou visual que 

possui gratuidade na passagem: 

Terão direito à passagem gratuita toda pessoa portadora de deficiência física, mental, 

auditiva ou visual, com renda familiar per capita igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo, 

no limite de até duas vagas em cada veículo do serviço Convencional de transporte 

rodoviário interestadual e municipal em São Mateus (ES). 

Para a obtenção da gratuidade, o interessado deverá dirigir-se às agências de vendas de 

passagens, até 03 (três) horas antes do início da viagem, munido da carteira de Passe Livre 

e do documento de identidade. 

Documentos necessários: Carteira de Passe Livre expedida pelo Ministério dos 

Transportes; prova da identidade; certidão de nascimento; certidão de casamento; 

certificado de reservista; carteira de identidade; CTPS; título eleitoral; título declaratório de 

nacionalidade brasileira; passaporte; certidão ou guia de instrução consular ou certidão de 

desembarque, devidamente autenticado; maiores de 18 anos têm obrigatoriedade de 

apresentar documento legal com foto. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

 

56 Sabemos que pelo código de trânsito brasileiro 

todo veículo particular que se destina a conduzir 

pessoas com deficiência, terá que utilizar a 

credencial de beneficiário, exatamente para 

utilizar as vagas em estacionamentos. Aqui na 

cidade os órgãos fornecem essa credencial? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

57 Caso você viaje para uma cidade e necessite de 

um veículo adaptado, você sabe os requisitos 

mínimos que esse veículo deve contemplar para 

que seja considerado como adaptado? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

58 Quais desses requisitos você acredita que seja 

necessário para ser adaptado? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 



REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita solicitar credencial de 

beneficiário para deficientes: 

Para solicitar credencial de beneficiário para deficientes: laudo médico com data de no 

máximo seis meses; 01 foto 3X4 do beneficiário; CNH do condutor do veículo (Deficiente 

ou outro condutor); RG do beneficiário; comprovante de residência em nome do beneficiário.

 A entrega dos documentos para cadastro deve ser entregue no SETTRAN que se 

localiza no endereço: R. do Aeroporto, 295 - Lomanto Júnior, Itabuna - BA, 45601-051. De 

segunda a sexta, das 08:00 as 12:00. Paga-se uma taxa de impressão de R$15,00 (Quinze 

Reais), pago no ato do cadastramento, entrega da placa será realizada no prazo de 20 

(Vinte dias). O cartão é em estilo placa que é removível, deve ser colocado visível no para-

brisa do veículo pela parte do painel. 

 

A própria Carta Magna estatui um benefício de gratuidade para os idosos no transporte 

urbano, a saber: 

"Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida." 

 
"§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos." Essa gratuidade é válida em todo o território nacional e seu 
custeio se dá por meio de subsídio cruzado.” 

 

Muitos Estados e Municípios aprovaram legislação específica concedendo gratuidade ou 

descontos, no âmbito de seus próprios sistemas de transporte público coletivo de 

passageiros, para diversas categorias de beneficiários, como estudantes, por exemplo. 

Foge ao escopo desse trabalho analisar tais iniciativas. No âmbito federal, tem-se a Lei nº 

8.899, de 29 de junho de 1994, que concede passe livre às pessoas portadoras de 

deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual. 

Em 8 de novembro de 2000, sem que a Lei nº 8.899/94 tivesse sido regulamentada, foi 

sancionada a Lei nº 10.048, que, entre outros dispositivos, determina a obrigatoriedade das 

empresas de transporte reservarem assentos, devidamente identificados, para idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas de 

crianças de colo. Finalmente, em 19 de dezembro de 2000, foi editado o Decreto nº 3.691, 

que regulamenta a Lei nº 8.899/94. O texto limita-se a determinar que as empresas 

permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservem dois 

assentos em cada veículo destinado a serviço convencional, para ocupação por pessoas 



portadoras de deficiência comprovadamente carentes. 

 

TEMA: CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

 

59 Você tem acesso à cultura, esporte e lazer? (  ) SIM 

(  ) NÃO 

60 Você sabia que é direito seu ter acesso a 

esses bens e serviços, sendo eles acessíveis? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

61  Você sabia que é dever do poder público 

adotar medidas para sanar barreiras para a 

promoção de acesso aos bens e serviços 

culturais? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

   

REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência quanto ao acesso a cultura, ao esporte, ao 

turismo e ao lazer: 

Segundo o artigo 42, da LBI – Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência tem 

direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso. 

A garantia do direito a bens e serviços acessíveis e a promoção do acesso a estes bens, 

são baseados no inciso I, e parágrafo 2, do artigo 42. 

 

 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

 

62 Você sabia que é dever do poder público 

promover atividades intelectuais, esportivas e 

culturais gratuitas e acessíveis promovendo 

igualdade de condições comas demais 

pessoas ? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 



REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência quanto a promoção de atividade 

intelectuais, esportivas e culturais gratuitas e sua acessibilidade aos locais de evento: 

Segundo o artigo 43, da LBI – Lei Brasileira da Inclusão, O poder público deve promover a 

participação da pessoa deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, 

esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo. 

Sendo ainda dever do poder público, garantir igualdade de oportunidades, acessibilidade 

tanto no local no evento, no serviço a ser prestado.  Inciso I e II, do artigo 43. 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

 

63 Você sabia que é direito seu ter uma reserva 

acentos em teatros, cinemas, estádios, ginásio 

de esportes e afins? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

64 Você sabia que estes centos devem ser bem 

localizados, de fácil acesso e tendo direito de 

ter próximo a si um acento reservado para um 

acompanhante? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência quanto a reservas de acentos nos teatros, 

cinemas, ginásios de esporte e afins: 

Segundo o artigo 44, da LBI- Lei Brasileira da Inclusão, nos teatros, cinemas, auditórios, 

estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, serão 

reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a 

capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento. 

Estes assentos devem estar bem localizados, próximos a corredores e a saídas, sendo 

ainda dispostos em todo ambiente, reservando deste modo um acento para acompanhante. 

Parágrafo 1 e 3, do artigo 44. 

  

Como proceder caso a reserva de assentos não for respeitada? 

Caso estes direitos não sejam cumpridos, a pessoa deve entrar em conato com o 



COMPEDE – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para obter instruções de 

como proceder, para de que tenha seus direitos devidamente cumpridos. 

 

 

TEMA: ISENÇÃO, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

N° PERGUNTAS RESPOSTAS 

65 Você conhece a isenção do imposto de renda para 

deficientes? 

(  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

66 Você utiliza esse beneficio? (  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência quanto à isenção em seu imposto de renda: 

 Segundo o artigo primeiro da lei federal 8786/93: 

 

Art. 1º Não se incluem entre os rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a Renda  
e  proventos  de  qualquer  natureza  as  importâncias  percebidas  por deficientes  
mentais  a  título  de  pensão,  pecúlio,  montepio  e  auxílio,  quando decorrentes 
de prestações do regime de previdência social ou de entidades de previdência 
privada. (…) 

 

 Vale que ressaltar que essa isenção é válida apenas para os portadores de 

deficiência mental. Para conseguir esse benefício é necessário um laudo pericial feito por 

um médico da rede pública ou de alguma instituição oficial, como o INSS. Esse laudo deve 

ser no padrão da Receita Federal, e além dele é preciso levar a original e cópia dos 

seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de endereço, e demais relatórios 

médicos que você tiver – como exames, receitas e outros. Após reunir toda a documentação 

procure a Receita Federal situada na Avenida Amélia Amado, n° 331, Centro, Itabuna, Bahia, 

telefone: (73) 3214-5600/3214-5601. O órgão tem trinta dias para dar o deferimento do 

pedido. 

 

 



Como proceder caso a isenção do imposto de renda não seja respeitada? 

Procure um advogado. 

 

N° PERGUNTAS RESPOSTAS 

67 Você conhece a isenção do imposto sobre o IPVA -  

propriedade de veículos automotores para 

deficientes? 

(  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

68 Você utiliza esse beneficio? (  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência quanto à isenção de IPVA: 

 A isenção para portadores de deficiência física, visual e mental (sendo ele ou não o 

condutor do veículo) só será concedida quando o veículo zero ou usado estiver 

devidamente documentado em nome da pessoa portadora da deficiência. É necessário 

encaminhar os seguintes documentos no posto fiscal da Secretaria da Fazenda, localizada 

no segundo andar do Shopping Jequitibá, situado na avenida Aziz Maron, Goés Calmon, 

Itabuna – Ba, telefone (73) 3211 3663: preencher Kit de requerimento em 3 vias de isenção 

de IPVA; laudo médico (uma cópia autenticada); uma cópia autenticada do RG, CPF, 

comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo), carteira de motorista, certificado de 

propriedade e licenciamento do veículo frente e verso (obrigatoriamente em nome do 

deficiente); uma cópia da nota fiscal da compra do carro (somente para 0 km); cópia 

autenticada da nota fiscal do serviço de adaptação do seu veículo (caso seja necessária 

alguma adaptação); declaração que irá possuir apenas um veículo com a isenção de IPVA.  

Obs.: No caso de possuir mais de um veículo em seu nome, só será aceita a isenção de 

apenas um veículo, ficando os demais sujeitos ao pagamento normal do tributo. 

 

N° PERGUNTAS RESPOSTAS 

69 Você conhece a isenção de ICMS (imposto sobre 

circulação de mercadorias e serviços) para 

deficientes? 

(  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

70 Você utiliza esse beneficio? (  ) SIM                                                            



(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

 

Orientação da pessoa com deficiência sobre a isenção de ICMS: 

 Por meio do Convênio Isenção o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços ICMS 38/2012 é ofertada isenção do ICMS, a partir de 01.01.2013, nas vendas de 

veículos novos – até setenta mil reais – quando adquiridos por pessoas portadoras de 

deficiência física, visual, mental, diretamente ou por intermédio de um representante legal. 

O beneficio só poderá ser usado uma vez a cada dois anos podendo ser renovado após 

esse prazo. A fim de obter o benefício é necessário apresentar os seguintes documentos 

no posto fiscal da Secretaria da Fazenda – localizada no segundo andar do Shopping 

Jequitibá, situado na avenida Aziz Maron, Goés Calmon, Itabuna – Ba, telefone (73) 3211 

3663: Kit de requerimento de isenção de ICMS assinado com firma reconhecida, 

conseguido no posto fiscal da Secretaria da Fazenda; laudo médico (Detran) original e 

carteira de habilitação autenticada pelo Detran; uma cópia autenticada por cartório dos 

seguintes documentos: CPF, RG e comprovante de endereço que demonstre consumo 

(água, luz ou telefone fixo); carta do vendedor, (que será emitida pela montadora que fabrica 

o carro escolhido). Este documento é fornecido pela concessionária onde será efetuada a 

compra; cópia simples da última declaração de Imposto de Renda (ano vigente); 

comprovantes de capacidade econômica financeira: Exemplo: Holerite, extrato de 

poupança, aplicação ou documento do atual veículo que será vendido e usado como parte 

de pagamento. 

 

N° PERGUNTAS RESPOSTAS 

71 Você conhece a isenção de IPI - imposto sobre 

produtos industrializados para deficientes? 

(  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

72 Você utiliza esse beneficio? (  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

 



Orientação para a pessoa com deficiência sobre a solicitação de isenção de IPI: 

 Segundo a lei 8989/95 no seu artigo primeiro inciso quatro prevê que pessoas 

portadoras de deficiência física, visual, mental, diretamente ou por intermédio de um 

representante legal. Sendo concedido uma vez a cada dois anos, sem limite de aquisições. 

A indicação de condutor(es) não impede que a pessoa portadora de deficiência conduza o 

veículo, desde que esteja apta para tanto, observada a legislação específica. Mesmo 

possuindo a CNH, o requerente, se desejar, ainda poderá autorizar 3 (três) condutores. O 

requerente ou o seu representante legal, caso não sejam condutores habilitados, deverão 

apresentar cópia autenticada (ou acompanhada do documento original) do seu documento 

de identificação. Para tal é preciso apresentar os seguintes documentos na Delegacia 

Regional da Receita Federal situada na Avenida Amélia Amado, n° 331, Centro, Itabuna, 

Bahia, telefone: (73) 3214-5600/3214-5601.Documentos necessários: preencher 

requerimentos de pedido de isenção de IPI fornecidos pela Receita Federal; laudo médico 

e carteira de habilitação, (duas) cópias autenticadas pelo Detran; duas cópias autenticadas 

por cartório dos seguintes documentos: CPF, RG e comprovante de endereço (luz ou 

telefone fixo); uma cópia simples das duas últimas declarações de imposto de renda (ano 

vigente e ano anterior). Se não for declarante, apresentar cópia da declaração de Isento 

(também chamado recadastramento de CPF) ou, se for dependente, levar declaração do 

responsável legal; documento que prove regularidade de contribuição a previdência (INSS). 

Ex: Holerite (destacar campo que informe o valor recolhido para o INSS), Extrato Semestral 

de Aposentadoria (caso esteja aposentado) ou no caso de Autônomo, empresário e 

profissional liberal, declaração do INSS que demonstre recolhimento mensal chamada de 

DRSCI obtido pela internet no site www.dataprev.gov.br ou direto em uma agência da 

Previdência Social.  

Obs.: Caso não se enquadre em nenhuma das situações acima, preencher declaração sob 

as penas da lei de não contribuinte do INSS. Dica: Para Conseguir os requerimentos de IPI, 

acessar a página da Receita Federal na internet (instrução normativa 607). 

N° PERGUNTAS RESPOSTAS 

73 Você conhece a isenção de IOF - imposto sobre 

operações financeiras para deficientes? 

(  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

74 Você utiliza esse beneficio? (  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

 

http://www.dataprev.gov.br/


REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência sobre a solicitação de isenção de IOF: 

 A isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) poderá ser requerida por 

meio do Requerimento de Isenção de IOF para Pessoas Portadoras de Deficiência Física. 

Segundo a Lei 8.383/91, estão isentas do IOF as operações de financiamento para a 

aquisição de automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência 

bruta (SAE), quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física, atestada pelo 

Departamento de Trânsito do Estado onde residirem em caráter permanente, cujo laudo de 

perícia médica especifique: o tipo de defeito físico e a total incapacidade do requerente para 

dirigir automóveis convencionais; a habilitação do requerente para dirigir veículo com 

adaptações especiais, descritas no referido laudo. 

 A isenção do IOF não alcança os portadores de deficiência visual, mental severa ou 

profunda, ou autistas por falta de previsão legal. O benefício só poderá ser utilizado uma 

única vez. Para tal é preciso apresentar os seguintes documentos na Delegacia Regional 

da Receita Federal situada na  Avenida Amélia Amado, n° 331, Centro, Itabuna, Bahia, 

telefone: (73) 3214-5600/3214-5601: preencher requerimentos de pedido de isenção de IPI 

fornecidos pela Receita Federal; laudo Médico e carteira de habilitação, (duas) cópias 

autenticadas pelo Detran; duas cópias autenticadas por cartório dos seguintes documentos: 

CPF, RG e comprovante de endereço (luz ou telefone fixo); Uma cópia simples das duas 

últimas declarações de imposto de renda (ano vigente e ano anterior). Se não for declarante, 

apresentar cópia da declaração de Isento (também chamado recadastramento de CPF) ou, 

se for dependente, levar declaração do responsável legal; documento que prove 

regularidade de contribuição a previdência (INSS). Ex: Holerite (destacar campo que 

informe o valor recolhido para o INSS), Extrato Semestral de Aposentadoria (caso esteja 

aposentado) ou no caso de Autônomo, empresário e profissional liberal, declaração do 

INSS que demonstre recolhimento mensal chamada de DRSCI obtido pela internet no site 

www.dataprev.gov.br ou direto em uma agência da Previdência Social.  

Obs.: Caso não se enquadre em nenhuma das situações acima, preencher declaração sob 

as penas da lei de não contribuinte do INSS. Dica: Para Conseguir os requerimentos de IPI, 

acessar a página da Receita Federal na internet (instrução normativa 607). 

 

 

 

http://www.dataprev.gov.br/


N° PERGUNTAS RESPOSTAS 

75 Você conhece a aposentadoria por invalidez para 

deficientes? 

(  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

76 Você utiliza esse beneficio? (  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que necessita de aposentar por invalidez: 

Segundo a Lei n° 8.213/91, no seu artigo 42: 

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência 

exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. “ 

 A aposentadoria por invalidez pode ser solicitada nas Agências da Previdência Social 

situada na Av. Ilhéus – 45, Centro, 45600045, Itabuna- Ba, telefone 36136279; para isso é 

preciso estar atento a cada caso e quais são os documentos necessários para o trabalhador 

avulso: número de Identificação do Trabalhador - PIS/PASEP; atestado Médico, Exames de 

Laboratório, Atestado de Internação Hospitalar, Atestados de Tratamento Ambulatorial, 

dentre outros que comprovem o tratamento médico; parecer da Perícia Médica 

comprovando a incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais; 

Carteira de Trabalho; RG; CPF - Cadastro de Pessoa Física; certificado do sindicato de 

trabalhadores avulsos ou órgão correspondente; certidão de Nascimento dos filhos 

menores de 14 anos. 

 

N° PERGUNTAS RESPOSTAS 

77 Você conhece o complemento de 25% na 

aposentadoria por invalidez para deficientes? 

(  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

78 Você utiliza esse beneficio? (  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

 



REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa com deficiência que aposentou por invalidez e necessita 

de complemento salarial: 

 De acordo com o decreto 3.048/99, no seu anexo I, tem direito de um acréscimo de 

25% na aposentadoria por invalidez aquele que tiver: cegueira total; perda de nove dedos 

das mãos ou superior a esta; paralisia dos dois membros superiores ou inferiores; perda 

dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível; perda de uma 

das mãos e de dois dos pés, ainda que a prótese seja possível; perda de um membro 

superior e outro inferior, quando a prótese for impossível; alteração das faculdades mentais 

com grave perturbação da vida orgânica e social; doença que exija permanência contínua 

no leito; incapacidade permanente para as atividades da vida diária. 

 

 Para receber o benefício, é preciso escrever uma carta ao INSS esclarecendo a 

necessidade de receber o Auxílio Acompanhante. Na carta o aposentado deve informar o 

número do benefício e o nome completo. Junto com o documento devem ser apresentadas 

as cópias autenticadas da carta de concessão do benefício, identidade, procuração (se o 

segurado requerente tiver um representante legal), além do laudo médico, que precisa ser 

detalhado quanto à doença e as dificuldades do segurado em executar tarefas cotidianas. 

 A carta com o pedido deve ser protocolada em um dos postos do INSS. No ato de 

entrega da carta, o funcionário do INSS deverá informar a data da perícia médica, que será 

feita por um médico perito. Vale lembrar que o benefício só é liberado após a perícia ter 

constatado a real necessidade do auxílio. O tempo médio para o início do pagamento é de 

60 dias e retroativo à data de entrega do pedido, destacam especialistas. 

 

 

N° PERGUNTAS RESPOSTAS 

79 Você conhece o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) para deficientes? 

(  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

80 Você utiliza esse beneficio? (  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

 



Orientação para a pessoa com deficiência que necessita do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC): 

 Segundo a LOAS 8.742/93, no artigo 20 diz: 

 

“O Benefício de Prestação Continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal 

à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais e que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida 

por sua família. “ 

 

 A renda familiar precisa ser inferior a 1/4 do salário-mínimo por pessoa e não receber 

nenhum benefício previdenciário. Para fazer uso desse beneficio é preciso ir a uma agência 

do INSS situada na Av. Ilhéus – 45, Centro, 45600045, Itabuna- Ba, telefone 36136279. E 

está de posse, para fazer um requerimento, dos seguintes documentos: Certidão de 

nascimento ou casamento; Documento de identidade, carteira de trabalho ou outro que 

possa identificar quem é você; CPF, se tiver; comprovante de residência; documento legal, 

no caso de procuração, guarda, tutela ou curatela. E dos documentos da sua família: 

documento de identidade, carteira de trabalho, CPF, se houver, certidão de nascimento ou 

casamento ou outros documentos que possam identificar todas as pessoas que fazem parte 

da família e suas rendas. Deve ser preenchido o Formulário de Declaração da Composição 

e Renda Familiar. Este documento faz parte do processo de requerimento e será entregue 

a você no momento da sua inscrição. 

 

N° PERGUNTAS RESPOSTAS 

81 Você conhece a tarifa social de energia para 

deficientes? 

(  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

82 Você utiliza esse beneficio? (  ) SIM                                                            

(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

Orientação para a pessoa com deficiência que deseja obter a tarifa social de energia: 

 Baseado na Lei Estadual 12.212/11, esse beneficio busca favorecer as famílias com 

baixa renda. Consiste na redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65%, 

para Indígenas e Quilombolas até 100%. E o idoso ou deficiente que receba o Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, Lei LOAS, com seu respectivo NB – 



Número do Benefício. Para adquirir esse beneficio, que é válido para apenas uma unidade 

consumidora, o beneficiário preciso procurar a Coelba situada na Av. Firmino Alves, 60, 

Centro, Itabuna-Ba, próximo ao Edifício Comercial Módulo Center, telefone 0800 071 0800. 

E levar os seguintes documentos: número do Benefício (NB); CPF e Carteira de Identidade 

ou, na inexistência desta, outro documento de identificação oficial com foto; caso a família 

seja quilombola ou indígena, deve apresentar também o NIS. 

Os descontos são: 

 

 

Faixa de consumo 

mensal 

Percentual de 

desconto 

Até 30kwh 65% 

Entre 31kwh e 

100kwh 
40% 

Entre 101 kWh e 

220kwh 
10% 

 

 

 

CONTATOS ÚTEIS 

 COMPEDE 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itabuna 

            Contato: (73) 98805-6484 ou (73) 999100-2999 

  

 DISK SAÚDE – 136 

OUVIDORIA GERAL DO SUS 

 

 SUPERINTENDÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

4ª Avenida nº 400, 1º andar, Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41745-002, Salvador-BA 

Fone: (71) 3115-4135 

  

 SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 



4ª Avenida nº 400, 1º andar, Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41745-002, Salvador-BA 

Fone: (71) 3115-8300/8311 

  

 COEDE 

Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, 4ª Avenida nº 400, CAB, Térreo, 

CEP: 41745-002, Salvador-BA Fones: (71) 3115-4330 / 3115-8350 E-mail: 

coede@sjcdh.ba.gov.br 

  

 DISK 100 

O Disque Direitos Humanos – Disque 100 – recebe, analisa, encaminha e monitora 

denúncias e reclamações sobre violações de Direitos Humanos. A Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos é quem coordena o Disque 100. O serviço funciona 24 horas, nos sete 

dias da semana, em todos os estados brasileiros e a ligação é gratuita, podendo ser feita 

de qualquer telefone fixo ou celular. Quem faz a denúncia não precisa se identificar. 

            Atualmente, o serviço atende: 

• Criança e Adolescente 

• Pessoa Idosa 

• Pessoas com Deficiência 

• LGBT 

• População em Situação de Rua 

• Tortura 

 

 NÚCLEO APRENDENDO DOWN - PARA PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN 

- Av. Aziz Maron, 1117, Sala 01, Térreo, Centro Médico e Odontológico Artumiro Fontes 
Itabuna-BA     (73)3212-2231     nucleoaprendendodown@hotmail.com 
 

 APAE ITABUNA 
- R. Rita Dantas, 40 - Lomanto Júnior, Itabuna - BA, 45601-080 
Telefone: (73) 3211-2595 
 

 CEPEI (Centro Psicopedagógico de Educação Inclusiva de Itabuna) 
- Rua Felicia de Novaes, Fátima, Itabuna - BA  

 (073) 3613-0587 

 

 CRAS (1 e 2) 

1) Rua F, nº 16 - Bairro: Jardim Grapiuna                        Telefone:  (73)3613-8307 
2) Praça Bela Vista, nº 267 - Bairro: Nova Ferradas         Telefone:  (73)8816-6055 
 
 

 MINISTÉRIO PÚBLICO 
- Av. Aziz Maron, S/n - Góes Calmon, Itabuna - BA 

Telefone: (73) 3613-0277 

mailto:coede@sjcdh.ba.gov.br
https://www.google.com.br/search?q=apae+de+itabuna+-+bahia+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiRnsz-x53UAhXBkpAKHY9OCxQQ6BMIezAP
javascript:void(0)
http://www.escol.as/cidades/2003-itabuna/bairros/289448-fatima
tel:(073)%203613-0587
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=minist%C3%A9rio+p%C3%BAblico+do+estado+da+bahia+geral+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiboNfyk57UAhXGGJAKHdTXC-cQ6BMIGTAE
javascript:void(0)


TEMA: IDOSOS 
 

 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

01 Possui mais de 65 anos? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

02 É aposentado? (  ) SIM 
(  ) NÃO 
 

03 Mora com alguém? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

04 Sua renda mensal é igual ou inferior a dois salários 
mínimos? 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 
 

05 Possui alguma dessas doenças: artrose, 
osteoporose, colesterol alto, labirintite, diabetes, 
hipertensão arterial (pressão alta), insuficiência 
renal, asma/doença pulmonar obstrutiva crônica. 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 
 

06 Utiliza o sistema único de saúde? (  ) SIM 
(  ) NÃO 
 

07 Você é atendido com prioridade? (  ) SIM 
(  ) NÃO 
 

08 Necessita de remédios de uso contínuo? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

09 Se sim, quando atendida, o SUS disponibiliza o 
medicamento gratuito? 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

 
REPERTÓRIO: 
 

Orientação para a pessoa idosa sobre seus direitos no SUS: 

 O idoso tem atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde (SUS) O idoso 

possui o direito a distribuição de remédios gratuitamente, principalmente àqueles que são 

de uso contínuo como os de hipertensão, diabetes etc, estes podem ser acessados através 

das farmácias do SUS.  

 

Como recorrer caso os benefícios sejam negados? 

Caso o benefício for negado, o idoso deve procurar o CRAS, bem como a secretaria de 



saúde, se nenhum desses órgãos atender ao pedido, recorrer ao Ministério Público. 

 
 

Nº Perguntas Respostas 

10 Necessita de algum desses artefatos? 
  

(  ) Próteses 
(  ) Bengalas 
(  ) Cadeira de rodas 
(  ) Muletas 
(  ) Coletes 
(  ) Tutores 
(  ) Colares cervicais 
(  ) Aparelhos gessados 
 (  ) Andadores 
(  ) Aparelhos auditivos 
(  ) Óculos 
(  ) Lentes de Contato  
(  ) Aparelhos ortodônticos 
(  ) Palmilha ortopédica 
(  ) Joelheiras 
(  ) Munhequeiras  
(  ) Marca – passo 
(  ) Stents 
(  ) Dreno 

 
REPERTÓRIO: 
 
Orientação para a pessoa idosa que necessita de algum dos artefatos: 

O SUS deve disponibilizar gratuitamente a obtenção de próteses, órteses, aparelhos 

auditivos, meios auxiliares de locomoção. 

O idoso pode conseguir próteses e órteses (elementos citados no questionário) no 

município ou região? Se for assegurado do INSS poderá se dirigir as agencias do INSS, 

porém a solicitação não pode ser feita por agendamento eletrônico, pelo PREVFone 

(discando 135) ou pelo site da Previdência Social, deve ser feita apenas pessoalmente nas 

agências.  

 

Como deve proceder caso não consiga um ou mais desses exemplos acima? 

Caso não seja assegurado, o idoso também pode se dirigir ao Centro de Reabilitação e 

desenvolvimento humano - CREADH (municipal), bem como ao CEPRED (estadual). 

 
 
 
 
 
 
 



Nº Perguntas Respostas 

11 É usuário de plano de saúde? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

12 
 

Possui o plano a mais de 10 (dez) anos? 
 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

13 Se sim, ocorreu algum reajuste na mensalidade após 
completar 65 anos de idade? 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 
 
Orientação para a pessoa idosa que possui plano de saúde: 

Os planos de saúde não podem reajustar as mensalidades de acordo com o critério da 

idade. Para quem contratou um plano de saúde até 2 de janeiro de 1999, vale o que estiver 

escrito no contrato; Para quem tem contratos de plano de saúde, assinados entre 2 de 

janeiro de 1999 e 1ºde janeiro de 2004 pode haver, no contrato, uma previsão de aumento 

para 7 tipos de faixa etária até a última que é para “70 anos ou mais”. Neste caso, também 

vale o que estiver claramente escrito no contrato, porém os maiores de 60 anos que 

possuírem o plano de saúde por 10 anos ou mais não poderá sofrer reajuste. Para os 

contratos que foram firmados após 1º de janeiro de 2004, ou seja após o Estatuto do Idoso, 

o último reajuste por faixa etária só pode ocorrer até os 59 anos. Após ser demitido ou se 

aposentar, a pessoa tem o direito de continuar com o plano, seja individual ou particular, 

porém, a partir deste momento deverá pagá-lo integralmente, contudo apenas para aqueles 

contratos efetuados a partir de janeiro de 1999. Uma observação feita é que não se atrase 

o pagamento do plano de saúde, pois transcorridos 60 dias, (corridos ou não) ao final de 

12 meses o plano de saúde tem o direito de cancelar o contrato. 

  

Como proceder caso algum desses direitos sejam infringidos?  

Procure o Procon, denuncie o plano de saúde à ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar) e se necessário, também a Justiça. 

Nº Perguntas Respostas 

14 Em algum momento já se encontrou impossibilitado 
de locomover-se? 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

15 Se sim, recebeu atendimento domiciliar? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

16 Já ficou internado? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

17 Se sim teve direito a ficar com um acompanhante? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

 



REPERTÓRIO: 
 
Orientação para a pessoa idosa que necessita de internação hospitalar ou 

atendimento domiciliar: 

Caso o idoso necessite ficar internado ou em observação possui o direito a acompanhante, 

pelo tempo determinado pelo profissional de saúde que o atende. O idoso que não puder 

se locomover para receber atendimento, incluindo internação, procedimentos médicos, de 

enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, seja eles acolhidos por 

instituições públicas, instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, meio rural ou urbano, 

deve receber esse atendimento em domicilio. 

As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às 

necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim 

como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. 

 
 

Nº Perguntas Respostas 

18 Se você vai a algum lugar em sua cidade, que tipo 
de transporte você utiliza? 

(  ) Eu nunca saio 
(  ) Carro 
(  ) Transporte público 
(  ) Bicicleta 
(  ) Caminhando 

19 Possui carro? 
 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 
 
Orientação para a pessoa com idosa que possui carro próprio: 

A pessoa idosa que possua comprovada deficiência física tem isenção de IPVA, IPI, ICMS 

e IOF na compra de veículo especial. A isenção pode ser requerida nos postos de 

atendimento da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) localizados na rede 

SAC, ou nos postos de atendimento da Sefaz no interior do estado. O interessado deve 

apresentar um laudo de avaliação emitido por unidade vinculada ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), que possa atestar a condição de deficiência, além dos seguintes 

documentos: comprovação de disponibilidade financeira ou patrimonial do portador de 

deficiência ou de seu representante legal; cópia dos documentos pessoais: Carteira 

Nacional de Habilitação (se condutor ou dos condutores autorizados), RG, CPF e 

comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas através do Call Center 

0800 0710071. 

 

 



Nº Perguntas Respostas 

20 Se sim, possui acesso à vaga de idosos em 
estacionamentos privados e públicos? 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

 
REPERTÓRIO: 
 
Orientação para a pessoa idosa segundo seu direito a reserva de vagas em 

estacionamentos públicos e privados: 

A Lei nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003, Lei esta que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, 

em seu artigo 41: é assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% 

(cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser 

posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Para se estacionar é 

necessário deixar visível dentro do automóvel a credencial de beneficiário. Para solicitar 

credencial de beneficiário (Original e xerox): CNH do condutor do veículo (Seja o idoso ou 

outro condutor); RG (Somente do idoso); uma foto 3X4 de rosto do Idoso; comprovante de 

residência em nome do beneficiário (Idoso). Os documentos para cadastro devem ser 

entregues na SETTRAN que se localiza no endereço: R. do Aeroporto, 295 - Lomanto Júnior, 

Itabuna - BA, 45601-051. De segunda a sexta, das 08:00 as 12:00. Se paga uma taxa de 

impressão de R$15,00 (Quinze Reais), pago no ato do cadastramento, entrega será 

realizada no prazo de 20 (Vinte dias). O cartão é em estilo placa que é removível, deve ser 

colocado visível no para-brisa do veículo pela parte do painel. 

 

Nº Perguntas Respostas 

21 Faz o uso de transporte coletivo? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

22 O serviço municipal é oferecido de forma gratuita? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

23 Quando usa o serviço, costuma ter prioridade? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 
 
Orientação para a pessoa idosa que faz uso de transporte público: 

Estatuto do idoso, lei nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003 esta que dispõe sobre o Estatuto 

do Idoso, em seu artigo 39. Os maiores de 65 anos têm direito ao transporte coletivo público 

gratuito. A carteira de identidade é o comprovante exigido. O idoso também possui 

prioridade de entrada e saída dos veículos é dos idosos assim como a reserva de 10% dos 

assentos com aviso legível (estatuto do idoso Art. 42). 

 



 

Nº Perguntas Respostas 

24 Usa coletivo interestadual? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

25 Se sim, costuma pagar passagem? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

26 Possui conhecimento do que seria a carteirinha do 
idoso? 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

27 Se sim, possui a carteirinha do idoso? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

 
REPERTÓRIO: 
 
Orientação para a pessoa idosa que faz uso de coletivo interestadual: 

O estatuto do idoso Art. 40 garante a reserva de duas vagas gratuitas em cada veículo para 

idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos para viagens interestaduais, trens 

e barcos, conforme estabelece o Estatuto do Idoso. Se o número de idosos excederem, 

eles devem ter 50% de desconto no valor da passagem, considerando-se sua renda. Caso 

o idoso não tenha como comprovar sua renda, ele deve providenciar a Carteira do Idoso, 

que poderá ser feita por pessoas acima de 60 anos, ou deverá dirigir-se ao Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS. Para utilizar o benefício, solicite um Bilhete de 

Viagem do Idoso nos pontos de venda da transportadora, com antecedência de pelo menos 

três horas em relação ao horário da viagem. Para concessão do desconto de 50% do valor 

da passagem, o idoso deverá adquiri-la obedecendo aos seguintes prazos: até seis horas 

de antecedência para viagens com distância até 500 km e até doze horas de antecedência 

para viagens com distância acima de 500 km. No dia da viagem, compareça ao guichê da 

empresa pelo menos 30 minutos antes do início da viagem. Não estão incluídas no 

benefício às tarifas de pedágio, bem como as despesas com alimentação.  

 

Como proceder caso a gratuidade ou o abono de 50% da passagem interestadual não 

seja respeitada? 

Caso haja desrespeito a essas regras, denuncie a empresa de ônibus à Agência Nacional 

de Transportes Terrestres – ANTT. Também é possível acionar o Procon, o Conselho do 

Idoso e o Ministério Público.  

 

 

Já a Carteira do Idoso é um documento destinado a pessoas com 60 anos ou mais, que 

tenham renda individual mensal de até dois salários mínimos e que não tenham como 



comprovar a renda. Para receber a Carteira, o idoso deve preencher o requerimento na 

Secretaria de Assistência Social. Para isso, é preciso levar um documento pessoal com foto, 

documento dos familiares com foto (caso more com eles) e comprovante de residência. 

Além disso, é preciso estar inscrito no CadÚnico (cadastro único do governo federal)  para 

ter acesso a esse benefício. 

 CadÚnico: Para se cadastrar no CadÚnico todas as famílias que obtenham renda 

mensal de até meio salário mínimo nacional por pessoa. Aquelas famílias que tenham renda 

superior a meio salário, também poderão participar, desde que sua inclusão seja vinculada 

a seleção ou ao acompanhamento de programas sociais implementados pela União, 

estados ou municípios. Em Itabuna, a prefeitura em época de cadastramento informa a 

população. 

 

Nº Perguntas Respostas 

28 Estuda? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

29 

 
Se estuda, tem acesso à internet? (  ) SIM 

(  ) NÃO 

30 Nos currículos possuem conteúdos voltados ao 

processo de envelhecimento e ao respeito e à 

valorização do idoso? 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

31 Se não estuda, tem algum interesse em estudar? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 
 
Orientação para a pessoa idosa que deseja voltar a estudar: 

 Segundo estatuto do idoso Cap. V: O Poder Público criará oportunidades de acesso 

do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais a ele destinados. Os cursos especiais para idosos incluirão 

conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, 

para sua integração à vida moderna. O Poder Público apoiará a criação de universidade 

aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de 

conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a 

natural redução da capacidade visual. 

 Para dar continuidade aos estudos, pode-se procurar o Programa de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) divididas em 20 cursos. As oficinas são de cabeleireiro, leitura e 

técnicas de redação, matemática no mercado de trabalho, informática no mercado de 

trabalho, manutenção básica de computadores, bordados e artesanato, recepcionista e 



técnicas de vendas. Os interessados podem se inscrever no Núcleo do EJA, na antiga 

Escola Municipal Domingos Bonfim, na Avenida Duque de Caxias, nº 244, no centro da 

cidade. 

 

 

Nº Perguntas Respostas 

32 Tem acesso a algum tipo de lazer? Como centro de 
convivência para idosos, bailes para terceira idade, 
turismo? 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

33 Possui acesso a cultura? (poderá ser assinalada 
mais de uma alternativa) 

(  ) Cinema 
(  ) Livros 
(  ) Teatro 
(  ) Musical 
(  ) Televisão 
(  ) Rádio 
(  ) Shows 

34 Se participa de algumas dessas atividades, possui 
isenção de 50% em ingressos? 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

35 Pratica alguma atividade física? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

 
REPERTÓRIO: 
 

Orientação para a pessoa idosa que possui interesse em ter acesso a lazer, cultura 

e atividades físicas: 

Todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de cultura, esporte e lazer, basta 

apresentar o documento de identidade. Os logradouros administrados pelo IBAMA, abertos 

à visitação pública têm direito a acesso gratuito. Isso só não vale para os locais que são 

administrados por terceiros 

 

Nº Perguntas Respostas 

36 Já sentiu que não lhe deram algum emprego pelo 
fator idade? 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

37 Já sofreu algum tipo de discriminação em entrevista 
de emprego devido a faixa etária? 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 



 

Orientação para a pessoa idosa que já sofreu discriminação de idade na 

contratação de trabalho: 

Segundo estatuto do idoso é proibido à discriminação por idade e a fixação de limite máximo 

de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. 

Observação: Vale lembrar que no serviço público quem completa 70 anos deve 

obrigatoriamente se aposentar. Por isso, neste caso, não será possível a contratação de 

pessoas com idade igual ou acima de 70 anos. 

 
 

Nº Perguntas Respostas 

38 Possui casa própria? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa idosa que ainda não possui casa própria: 

Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza 

de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria e reserva de 3% (três por cento) 

das unidades residenciais para atendimento aos idosos; 

 

Orientação para a pessoa idosa que possui casa própria e teria interesse de reduzir 

o valor ou mesmo ser isenta de tarifa de luz: 

Se o idoso receber BPC ou for cadastrado no CadÚnico, possui o direito a tarifa social de 

energia, que consiste na redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65% e 

para Indígenas e Quilombolas até 100%. 

Quem tem direito a tarifa social de energia e quais documentos necessitam para conseguir 

o benefício? Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. Os 

documentos necessários são: CPF e Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, outro 

documento de identificação oficial com foto; NIS - Número de Identificação Social. 

  

Família indígena ou quilombola: CPF e Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, 

outro documento de identificação oficial com foto. Para os índios que não possuam esses 

documentos, será admitido apenas a apresentação do RANI (Registro Administrativo de 

Nascimento Indígena); NIS - Número de Identificação Social. 



 

Famílias com Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), Lei 

LOAS: Número do Benefício (NB); CPF e Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, 

outro documento de identificação oficial com foto; caso a família seja quilombola ou 

indígena, deve apresentar também o NIS; 

 

Família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, 

que tenha portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico 

requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o 

seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica: CPF e Carteira de 

Identidade ou, na inexistência desta, outro documento de identificação oficial com foto; NIS 

- Número de Identificação Social; apresentar o relatório e atestado subscrito por profissional 

médico (homologado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos casos em que o médico não 

atue no âmbito do sistema Único de Saúde – SUS ou em estabelecimento particular 

conveniado), comprovando a necessidade do uso continuado de aparelhos, equipamentos 

ou instrumentos que, para o seu funcionamento, necessitem de energia elétrica; 

 

Os documentos devem ser entregues nas agências, postos próprios de atendimento ou 

postos credenciados da Coelba Serviços com os documentos originais, ou via internet 

através do site (www.coelba.com.br). 

 

Obs. Além do desconto na conta de energia, a Tarifa Social confere prioridade para a 

participação nos projetos de eficiência energética da Coelba, a exemplo da doação de 

geladeiras e lâmpadas econômicas. 

 

 

 

Nº Perguntas Respostas 

39 Mora em abrigo? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 
 

Orientação para a pessoa idosa que mora em abrigo: 

Todas as entidades de longa permanência, ou casa - lar, são obrigadas a firmar contrato de 

prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. No caso de entidades filantrópicas, ou 

casa - lar, é facultado à cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. O 

http://www.coelba.com.br/


Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá 

a forma de custeio, que não poderá exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer 

benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. (Art. 35 do estatuto 

do idoso). 

 

Nº Perguntas Respostas 

40 O Sr.(a) possui alguma renda? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

41 Qual a origem da sua renda: (Permite mais de uma 
alternativa) 

(  )Aposentadoria por idade 
(  ) Aposentadoria por 
tempo de serviço 
(  ) Aposentadoria por 
doença / invalidez 
(  ) Pensão 
(  ) BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) 
(  ) Poupança 
(  ) Aluguéis 
(  ) Aplicação financeira 
(  ) Ajuda de familiares 
(  ) Não sabe 

42 Essa renda mensal per capita é inferior a ¼ (um 
quarto) do salário mínimo? (R$: 234,25) 

(  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 
 
Orientação para a pessoa idosa que possui renda de igual ou menor a R$234,25: 

Os idosos que, a partir de 65 anos, não têm condições de se sustentar nem contam com 

auxílio de parentes próximos têm direito a pensão alimentícia,  benefício mensal de 1 (um) 

salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. O benefício 

funciona nos mesmos moldes que a pensão paga pelos pais aos filhos. O artigo 12 do 

Estatuto do Idoso determina que a obrigação alimentar seja solidária, ou seja, apesar de 

todos os filhos terem a obrigação, a ação pode ser promovida somente contra um deles 

que tenha melhor condição financeira. Caso a pensão alimentícia já esteja fixada 

judicialmente ou por acordo, o idoso pode ingressar com ação de execução de pensão 

alimentícia contra o devedor. A medida pode resultar na prisão do parente inadimplente, 

caso não pague os atrasados. (Caso os filhos não tenham condições financeiras de pagar 

o benefício, o idoso pode pleitear o benefício assistencial oferecido pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), chamado de benefício da Prestação Continuada (BPC)). Para ter 

direito, é necessário ser brasileiro, nato ou naturalizado, e as pessoas de nacionalidade 

portuguesa, desde que, em todos os casos, comprovem residência fixa no Brasil e renda 



por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Por se tratar 

de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito a ele. 

No entanto, este benefício não paga 13º salário, não deixa pensão por morte, O BPC não 

pode ser acumulado com outro benefício no âmbito da Seguridade Social (como, 

aposentadorias e pensão) ou de outro regime, exceto com benefícios da assistência médica, 

pensões especiais de natureza indenizatória, pensões especiais mensais devidas às 

vítimas da hemodiálise de Caruaru, hanseníase, talidomida, pensão indenizatória a cargo 

da união, benefício indenizatório. 

 

Para solicitar o beneficio é preciso agendar o atendimento por meio da Central de 

Atendimento 135. Basta ir a uma agência do INSS com comprovante de residência, certidão 

de nascimento, CPF, documento de identidade e carteira de trabalho do idoso e dos outros 

membros da família. Quando se tratar de estrangeiro naturalizado e domiciliado no Brasil 

deverá ser exigido um dos documentos abaixo relacionados: - título declaratório de 

nacionalidade brasileira, certidão de nascimento, certidão de casamento, passaporte e 

certidão ou guia de inscrição consular ou certidão de desembarque devidamente 

autenticado (art. 9 º - incisos II a VII), carteira de identidade, carteira de trabalho e 

previdência social, emitida a mais de cinco anos e certidão de inscrição eleitoral.  

Obs.: Passou a ser requisito obrigatório a inscrição no Cadastro Único de Programas 

Sociais do Governo Federal – CadÚnico. 

 

 

 

Nº Perguntas Respostas 

43 Você possui algum trâmite na justiça? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

44 
 

Se sim, você possui prioridade nos procedimentos? (  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

REPERTÓRIO: 

 

Orientação para a pessoa idosa que possui algum trâmite na justiça: 

É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos 

atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. O interessado na obtenção 

da prioridade em processos de justiça deverá requerer o benefício à autoridade judiciária 

comprovando sua idade. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-



se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior 

de 60 (sessenta) anos. 

 

 
 
 
Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idoso serão obrigatoriamente 

comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos:  
 

 I - Autoridade policial:  

Polícia: ligue: 190 ou vá a delegacia mais próxima  
 

 III - Conselho Municipal do Idoso:  

Rua Monsenhor Moisés, 27, cs, Centro, Itabuna, BA, 45600-63. Tel.: (73) 3215-6513  
 

 IV - Conselho Estadual do Idoso:  

Quarta Avenida, 400 –  Plataforma VI  -  Centro Administrativo da Bahia, Salvador-

Ba.  CEP:  41.750-300 Telefone; 71-3115-8350 – E-mail: cei@sjdh.ba.gov.br   
 

 VI: Coordenação Estadual de Políticas Públicas do Idoso-CEPPI da Secreta-

ria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza:  

Segunda Avenida, 200 – Centro Administrativo da Bahia, Salvador-Ba - CEP: 41. 745-

200, Telefone: 71-3115-1636 – E-mail: loyola@sedes.ba.gov.br  
 

 VII: Conselho Nacional do Idoso:  

Esplanada dos Ministérios Bloco T - Anexo II, Sala 209 - Brasília - Distrito Federal CEP 

70069-901 Tel.: (11) 3119-9082 E-mail: cndi@sedh.gov.br  
 

 IX: Centro de Referencia em Saúde do idoso:  

End.: Rua Izolina Guimaraes, S/N, Zildolandia. Tel.: (73) 3214 8273  
 

 Previdência Social:   

Ligue 135. Site: www.previdencia.gov.br. E-mail: cartas-df@previden-

cia.gov.br. End.: Av. Ilheus – 45, Centro, 45600045, Itabuna. Tel.: (73) 

36134122/(73)36136279  
 

 Centro de Reabilitação e Desenvolvimento Humano – CREADH  

End.: Rua Inglaterra n 104. CEP: 45600.000. Bairro: São Judas. Tel.: 73-3214-

5722. Email: creadh@bol.com.br  
 

  Centro de Prevenção e Reabilitação do Portador de Deficiência (CEPRED):  

End.: Centro de Atenção a Saúde Prof. Dr. José Maria de Magalhães Neto - Av. Antônio 

Carlos Magalhães, s/n - Iguatemi, Salvador - BA, 40279-140. Tel.: (71) 3270-5602  
 

 Centro de Referência de Assistência Social - CRAS:  

End.: Rua F, nº 16 - Bairro: Jardim Grapiuna. CEP:   45600-000. Tel.:  (73)3613-

8307. E-mail:  Itabuna_ba.cras1@yahoo.com.br. OU Praça Bela Vista, nº 267 - Bairro: 

Nova Ferradas. CEP:   45600-000. Tel.:  (73)8816-6055. E-mail:  ita-

buna.ba.cras2@hotmail.com  
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 Secretaria de Assistência Social - SAS:  

End.: Av. Inácio Tosta Filho, 360 - Centro, Itabuna - BA, 45600-645. Tel.:  

 

 COELBA:  

End.: Avenida Firmino Alves, 60, Edifício Módulo Center, Centro. Teleatendimento: 0800 

071 0800; Site: www.coelba.com.br. Atendimento pelo celular, através de do sis-

tema mobile: m.coelba.com.br e atendimento exclusivo para deficiente auditivo ou de 

fala: 0800 281 0142.  

  

Caso algum de seus direitos não forem respeitados, procure além dos setores acima, 

estes:  
 

 PROCON:   

End.: Rua Ruffo Galvão, nº19 – Centro. Tel.: 73 3613-5210. E-mail: procon@ita-

buna.ba.gov.br ou Rua Comendador Firmino Alves, 10 – Centro – CEP: 45.600-185 – 

Itabuna – BA. Tel.:  (73) 3613-5210. E-mail: proconitabuna@gmail.com ou ligue no 151 

(ligação gratuita)  

 

 ANS:  

Tel.:0800 7019656. End.: Av. Antonio Carlos Magalhães, nº 771 - Salas 1601-1604 e 

1607-1610 - Bairro Itaigara -Salvador -Bahia - CEP: 41.825-000)  

 
 

 Ministério Público:   

Avenida Aziz Maron, Nº 345, Góes Calmon Centro Itabuna CEP:45605415. Tel.:73-

36134577 | 73-36130277. E-mail: itabuna@mp.ba.gov.br  

 
 

 Agência Nacional de Transporte Terrestre: ANTT -   

Telefone gratuito: 166 ou ouvidoria@antt.gov.br 

  

 Defensoria Pública Estadual Especializada do Idoso:  

End.: Rua  Pedro Lessa, s/nº – Canela Salvador-Ba. CEP: 40.110-050. Tel.:  71 – 3117-

6937.   

  

Quando procurar a Delegacia? Para exercer os seus direitos quando estes não forem 

respeitados dirija a delegacia do idoso, caso a sua cidade não tenha Delegacia do Idoso, 

dirija-se à Delegacia de Polícia mais próxima de sua residência.   

Quando procurar a Defensoria Pública? A Defensoria Pública é uma Instituição do Es-

tado que tem por finalidade prestar assistência judiciária às pessoas carentes. Ela deve ser 

procurada nos casos de necessidade de ajuizamento de ações, tais como: alimentos (pen-

são alimentícia), interdição, alvará, despejo, consignação em pagamento etc. Se o idoso 

for vítima de algum crime, como furto, roubo, lesão corporal, maus-tratos, cárcere pri-

vado etc;   

http://www.coelba.com.br/
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Quando devo procurar o Conselho Estadual do Idoso (CEI)? fiscalizar e acompanhar 

as ações de entidades públicas ou privadas que assistam idosos, com recursos de qualquer 

natureza. Deve ser levado ao CEI quaisquer queixas, processos, denúncias.  

   

 

 


