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Resumo 

INTRODUÇÃO: A OMS afirma ainda que quase todas as pessoas terão uma deficiência, 

seja temporária ou permanente, em algum momento de suas vidas. A TA tem como objetivo 

proporcionar independência e inclusão para uma melhor qualidade de vida. OBJETIVO: 

Analisar por meio de uma revisão de literatura a importância do uso da TA na inclusão social 

de indivíduos com deficiência. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, 

onde se utilizou produções publicadas nas bases de dados da Scielo. DISCUSSÃO: A 

Tecnologia Assistiva têm propiciado a valorização, integração e inclusão dessas pessoas, 

promovendo seus direitos humanos.CONCLUSÃO: A TA possui vários benefícios e 

possibilitando principalmente uma maior independência, proporcionando assim uma melhor 

qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Tecnologia assistiva. Inclusão. Deficiência física. 

Reabilitação. 

 

Abstract 

INTRODUCTION: The WHO further states that almost all people will have a disability, 

either temporary or permanent, at some point in their lives. TA aims to provide independence 

and inclusion for a better quality of life. OBJECTIVE: To analyze, through a literature 

review, the importance of the use of AT in the social inclusion of individuals with disabilities. 

METHODOLOGY: This is a literature review, where productions published in the Scielo 

databases were used. DISCUSSION: Assistive Technology has promoted the valorization, 

integration and inclusion of these people, promoting their human rights. CONCLUSION: 

The TA has several benefits and allows mainly greater independence, thus providing a better 

quality of life. 

 

Palavras-chave: Accessibility. Assistive technology. Inclusion. Physical disability. 

Rehabilitation. 
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INTRODUÇÃO 

Temas que englobam acessibilidade ou inclusão de pessoas com algum tipo de 

deficiência vêm recebendo, no decorrer dos anos, cada vez mais atenção na sociedade 

brasileira. A palavra acessibilidade é normalmente classificada como qualidade de acesso, 

muitas vezes relacionada ao meio social. Ela pode estar associada também com pessoas com 

deficiência, idosos ou excluídos. Numa percepção ampla, acessibilidade pode ser definida 

como a possibilidade de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de edificações, 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos.  

Na luta pela acessibilidade e inclusão nos dias atuais, está a exploração do potencial 

das Tecnologias, estas, aliada às necessidades que emergem dos contextos sociais se torna 

produtiva no processo de transformação das relações sociais de exclusão. Diante disso, cabe 

discussão sobre o uso de recursos de Tecnologia Assistiva (TA) para acessibilidade e 

inclusão.  

A OMS afirma ainda que quase todas as pessoas terão uma deficiência, seja temporária 

ou permanente, em algum momento de suas vidas, e enfrentarão dificuldades cada vez 

maiores com a funcionalidade de seus corpos, por causa do envelhecimento. As pessoas com 

deficiência comumente apresentam dificuldades e precisam de auxílio para conseguir realizar 

atividades funcionais no seu dia a dia. Para ajudá-las a ter melhor desempenho e satisfação em 

suas atividades, podem ser utilizados dispositivos de Tecnologia Assistiva (TA) (BRASIL, 

2009). 

A TA originalmente nasceu da necessidade de reabilitar pessoas que foram vítimas da 

Segunda Grande Guerra, em função de danos corporais, dificuldades intelectuais e de 

desenvolvimento, causadoras de exclusão social. Os aspectos históricos da TA revelam uma 

experiência de luta social por reconhecimento como um processo de desdobramento 

ontológico, pois as vulnerabilidades e a marginalização preconceituosa dos sujeitos com 

deficiências têm raízes históricas profundas. A TA é essencial para a vida porque facilita o 

pleno desenvolvimento humano (CONTE et al., 2017). 

A TA é qualquer item, parte de um equipamento ou sistema de produto, adquirido 

comercialmente, modificado ou personalizado, que é usado para aumentar, manter ou 

melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. A TA tem como objetivo 

proporcionar independência e inclusão para uma melhor qualidade de vida desta população, 
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diminuindo o impacto dos prejuízos físicos, cognitivos e sociais, melhorando o desempenho 

funcional do indivíduo (HOGETOP; SANTAROSA, 2002). 

A TA engloba recursos, produtos, estratégias, metodologias, práticas e serviços para 

promover a funcionalidade, relacionada à participação e atividade de pessoas com deficiência, 

incapacidades ou mobilidade reduzida, para lhes proporcionar qualidade de vida e inclusão 

social, independência e autonomia. É um fator ambiental e inclui produtos e tecnologias para 

uso pessoal na vida diária, facilitação da mobilidade e transporte pessoal, comunicação, 

educação, trabalho, cultura, atividades recreativas e desportivas, prática religiosa e 

espiritualidade e arquitetura (VARELA; OLIVER, 2013). 

Nesse cenário, as temáticas acessibilidade e inclusão ganham terreno e importância, 

merecendo ser estudadas com atenção e profundidade. Esse posicionamento instigou nosso 

interesse em investigar como essa temática  vem sendo trabalhada nas pesquisas científicas da 

área saúde. 

 

OBJETIVOS 

Analisar por meio de uma revisão de literatura a importância do uso da TA na inclusão 

social de indivíduos com deficiência. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de literatura, com natureza exploratória, onde se utilizou 

produções publicadas nas bases de dados da Scielo relacionando as categorias de artigos na 

íntegra e parcial, revistas e periódicos de saúde. Foram empregados como critérios de inclusão 

publicações em português e espanhol de acesso gratuito, que abordassem sobre a tecnologia 

assistiva. Foram utilizados como critérios de exclusão artigos que abordavam sobre 

acessibilidade, mas não contemplava a tecnologia assistiva, artigos duplicados e resumos 

simples. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2003, classifica as deficiências em cinco classes, 

deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual e deficiência 

múltipla, duas ou mais deficiências, para que um usuário de tecnologia assistiva possa utilizar 
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um dispositivo de modo eficaz é necessário que ele tenha um acesso adequado a esses 

recursos (VIANNA; PINTO, 2017; SANKAKO; BRACCIALLI, 2017). 

Foi instituído pela Portaria nº 142, o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) em 16 de 

novembro de 2006, estabelecido pelo Decreto nº 5.296/2004 no âmbito da Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República, na perspectiva de ao mesmo tempo 

aperfeiçoar, dar transparência e legitimidade ao desenvolvimento da Tecnologia Assistiva no 

Brasil. Ajudas Técnicas é o termo anteriormente utilizado para o que hoje se convencionou 

designar Tecnologia Assistiva (BRASIL, 2009). 

A política governamental brasileira voltada para a TA sinaliza para o atendimento das 

deficiências dos sujeitos, reconhecendo seus direitos de cidadãos em receber os recursos os 

quais demandam. Mas esses sujeitos, excluídos socialmente, geralmente, não dispõem de 

informações sobre a legislação, pela inexistência de uma orientação e caminhos de acesso a 

esses serviços públicos. A integração social da tecnologia envolve o acesso à informação para 

garantir a qualidade de vida como condição de participação social, formação humana e 

interação no cotidiano cultural e político (CONTE et al., 2017). 

Uma tecnologia é considerada assistiva quando é utilizada para auxiliar o indivíduo a 

desempenhar uma atividade funcional e pode ser classificada em: simples ou sofisticada; 

concreta ou teórica; equipamento (não necessita de treinamento e habilidades) ou instrumento 

(depende de habilidades específicas para a utilização); geral (utilizada em diversas atividades) 

ou específica (para determinada atividade); comercializada (atende grande parte das pessoas 

com incapacidade) ou individualizada (feita sob medida) (NOVAIS, 2012). 

A TA tem como benefícios proporcionar à pessoa com deficiência uma maior 

independência, qualidade de vida e inclusão social. Vários aspectos são melhorados ou 

diminuídos como o risco de quedas e fraturas, redução da dor e dos riscos de lesões e 

minimizar déficits relacionados ao envelhecimento, como descoordenação, falta de equilíbrio 

e diminuição da força e/ou capacidade visual. Enfim, a Tecnologia Assistiva visa melhorar a 

funcionalidade de pessoas com deficiência. O uso da TA tem também impacto no aspecto 

psicossocial, visto auxiliar o indivíduo na reconstrução do sentimento de autoestima e bem-

estar e ajuda-lo no caso de incapacidades no aprendizado, diminuindo ou eliminando a sua 

frustração para completar uma tarefa (BRASIL, 2009). 

O desenvolvimento de recursos e outros elementos de Tecnologia Assistiva têm 

propiciado a valorização, integração e inclusão dessas pessoas, promovendo seus direitos 
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humanos. Por essa razão, o tema tem assumido um espaço importante nas ações 

desenvolvidas pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 

(BRASIL, 2009). 

É importante compreender que a indicação e a utilização de TA é um processo 

multidimensional, a escolha deve se basear nas especificações do produto, em função das 

necessidades da criança, mas, além disso, precisa levar em conta os contextos político, social, 

cultural e econômico, de maneira a garantir que a criança tenha acesso ao recurso. E também 

é necessário considerar as expectativas e as representações subjetivas envolvidas na relação 

da criança e seus familiares com este recurso, o que caracteriza uma dimensão afetivo-

subjetiva de seu uso (VARELA; OLIVER, 2013). 

A utilização da Tecnologia Assistiva (TA) tem como objetivo de auxiliar as atividades 

de vida diária das pessoas que possuem deficiências ou que possuam alguma limitação de 

mobilidade, que não permita que esses indivíduos sejam independentes nas atividades, 

melhorando a qualidade de vida deles e incluindo na sociedade (ÁFIO et al., 2016). 

A TA refere-se a recursos tecnológicos que irão ajudar a tornar a vida de milhares de 

indivíduos mais fácil, tentando simplificar atos do cotidiano, como o uso de talheres, 

computadores, canetas, celulares, controle remoto, entre outros que antes se tornava uma 

tarefa complexa de se realizar. Aumentando o campo da comunicação, mobilidade e 

aprendizagem (BERSCH., 2017). 

Exemplo da inserção da tecnologia assistiva, seria na área de educação especial tem 

um papel muito importante, pois consegue construir estratégias a fim de ter uma melhor 

inclusão social, permitindo que esse aluno portador de deficiência se torne mais funcional e 

participativo das atividades escolares. Já que na atualidade ainda se encontra desafios dos 

profissionais da escola para trabalhar com os alunos que necessitem de uma atenção especial 

(FACHINETTI; GONÇALVES; LOURENÇO, 2017) 

No contexto escolar, a Tecnologia Assistiva representa uma possibilidade de 

proporcionar maior autonomia ao aluno e, assim, contribuir com o processo de inclusão 

escolar, permitindo-lhe ser mais funcional e autônomo na realização cotidiana de atividades. 

Pode gerar alternativa e propor estratégias eficientes para favorecer que a inclusão escolar 

atenda e contemple as necessidades individuais dos alunos (FACHINETTI et al., 2017). 

O uso da TA pode ser utilizada tanto para o reforço de práticas inclusivas, solidárias, 

diversificadas e de participação social, quanto para servir para o recrudescimento do poder, as 
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TA podem ampliar as possibilidades de autonomia e interação, potencializando a participação 

ativa como direito fundamental do ser humano. Se a tecnologia nada mais é do que uma 

dimensão da atividade humana (FACHINETTI et al., 2017). 

Recursos de acessibilidade ao computador, consiste no uso de um conjunto de 

hardware e software que são produzidos especialmente para tornar o computador acessível a 

pessoas com deficiências visuais e/ou auditivas, intelectuais e motoras. Essa categoria de TA 

Inclui dispositivos de entrada como:  teclados, mouses, e acionadores diferenciados; e 

também dispositivos de saída: imagens, sons, informações táteis (GALVÃO FILHO, 2013). 

Projetos arquitetônicos para acessibilidade, projetos relacionados a edificação e 

urbanismo para garantir acesso, funcionalidade e mobilidade as pessoas, independente de sua 

condição física e sensorial. Baseado em adaptações estruturais e reformas em ambientes de 

trabalho, casa por meio de rampas, elevadores, adaptações em banheiros, mobiliário, 

reduzindo ou acabando com os obstáculos físico (GALVÃO FILHO, 2013). 

TA que auxiliem no esporte e lazer são objetos utilizados para favorecer a prática de 

esporte e participação em atividades de lazer, como cadeira de rodas/basquete, auxílio para 

segurar cartas e prótese para escalada no gelo, bola sonora, etc (GALVÃO FILHO, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A TA possui vários benefícios para diversas áreas e diversos déficits motores, 

proporcionando principalmente uma maior independência e uma maior autoestima pessoal, 

proporcionando assim uma melhor qualidade de vida. O uso da TA ainda é muito escasso, 

principalmente no Brasil, por fatores como, falta de conhecimento dos profissionais sobre a 

TA para prescrição, pelo SUS não disponibilizar equipamentos para todas as patologias, ou 

pelo alto custo da maioria dos dispositivos auxiliares. Muitos fatores de abandono estão 

interligados a insatisfação, inadequação e dificuldade de uso que podem estar associados ao 

preço elevado da TA, à dor e ao desconforto. A busca de razões mais detalhadas sobre o 

abandono pode ajudar no processo de seleção, prescrição, fabricação e uso destes dispositivos, 

procurando garantir a máxima eficácia da indicação da TA. No âmbito educacional, a 

literatura tem indicado que as delimitações acerca do conceito de Tecnologia Assistiva ainda 

são imprecisas, permitindo discussões sobre na nomenclatura entre recursos de tecnologia 

assistiva e recursos pedagógicos acessíveis. 
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