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Título: “Multideficiência: como avaliar e intervir” 

 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta mudanças nas concepções 

relacionadas com a deficiência. Não são apenas as alterações nas estruturas e 

funções físicas e mentais dessas pessoas que devem ser tidas em atenção na 

avaliação e na intervenção. Os factores ambientais são igualmente importantes, 

particularmente a forma como estes se organizam para responder às necessidades 

detectadas. Este factor é vital na medida em que a participação em actividades 

realizadas em contextos naturais constitui um facilitador do desenvolvimento e do 

funcionamento humano.  

No caso das crianças e jovens com multideficiência é fundamental que estas 

tenham acesso a informações e interacções significativas que optimizem as suas 

capacidades, ajudem a controlar os ambientes onde se encontram e a participar e 

envolver-se de forma activa nos diversos contextos de vida. A participação e o 

envolvimento em actividades de vida real devem ser atendidos na avaliação e 

constituir a base da organização das respostas educativas.  

A avaliação implica conhecer e compreender as suas capacidades e 

necessidades, o que neste caso é um processo complexo e constitui um desafio 

para os profissionais. As necessidades individuais e a motivação destas crianças e 

jovens para participarem num ambiente específico, não é frequentemente tido em 

consideração. São necessárias abordagens alternativas que ajudem a compreender 

as suas capacidades e necessidades de apoio para poderem participar activamente 

nas actividades, assim como as suas capacidades funcionais e o nível de 

participação no grupo. A avaliação deve permitir compreender os aspectos em que 

são mais fortes e os que colocam mais desafios, bem como as suas necessidades 

de apoio. Em Portugal, não se conhecem instrumentos normalizados validados para 

proceder à avaliação desta população.  

Os dados obtidos na avaliação devem ser úteis à intervenção, a qual deve 

basear-se em actividades da vida real organizadas de modo a incluir oportunidades 

significativas de aprendizagem. Para tal, é indispensável auxiliar as oportunidades 

de aprendizagem através de apoios específicos, que medeiem os contactos sociais e 

respondam às necessidades encontradas.  

Os ambientes devem ser estruturados e previsíveis, de forma a proporcionar 

experiências significativas que as desafie a aprender, a criar momentos de atenção 

conjunta, oportunidades de escolha e de iniciativa e a promover oportunidades de 

interacção e envolvimento social, recorrendo a meios de comunicação adequados 

às suas capacidades e necessidades. É ainda básico alargar os ambientes de 



 

aprendizagem em função das suas necessidades actuais e futuras e criar 

oportunidades de apoio individualizado.  

A intervenção deve ser organizada de modo a afectar positivamente a sua 

vida e a da sua família, facilitando, apoiando e encorajando a sua participação. As 

abordagens educativas devem ser, sempre que possível, centradas em actividades 

da vida real de modo a garantir o acesso ao significado e o envolvimento 

progressivo em ambientes diversificados. O envolvimento em actividades depende 

do nível de interacção destas crianças e jovens com as pessoas e com os objectos. 

As que não prestam atenção a objectos ou a pessoas requerem uma abordagem 

centrada na pessoa, sendo fundamental desenvolver primeiro interacções próximas 

que criem sentimentos de segurança e de conforto (interacções baseadas no toque, 

ritmo e movimento). Estes aspectos facilitam a compreensão do mundo, sendo que 

as áreas da comunicação e do movimento devem ser centrais no seu currículo. 

 A complexidade destas crianças e jovens impõe ainda o desenvolvimento de 

formas de articulação e de colaboração entre professores, famílias e técnicos. É 

essencial desenvolver um trabalho em equipa de colaboração, quer no processo de 

avaliação, quer na intervenção, o que nem sempre é fácil de concretizar.  

 Apesar de haver alguma investigação internacional na área, na prática a 

maioria dos professores, não está ainda suficientemente preparada para ter estes 

aspectos em consideração (quer na avaliação quer na intervenção). É preciso 

formação mais consistente na área da multideficiência e aprender a desenvolver um 

trabalho em equipa de colaboração. Faltam igualmente estudos portugueses que 

demonstrem como se pode colocar os aspectos referidos em prática.  
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