Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência da ONU
15. De maneira geral, a reabilitação inclui a prestação dos seguintes tipos de serviços:
a) Detecção precoce, diagnóstico e intervenção;
b) Atendimento e tratamento médicos;
c) Assessoramento e assistência social, psicológica e outros;
d) Treinamento em atividades de independência, inclusive em aspectos da mobilidade, da
comunicação e atividades da vida diária, com os dispositivos que forem necessários, por exemplo,
para as pessoas com deficiência auditiva, visual ou mental;
e) Fornecimento de suportes técnicos e para mobilidade e outros dispositivos;
f) Serviços educacionais especializados;
g) Serviços de reabilitação profissional (inclusive orientação profissional, colocação em
emprego aberto ou abrigado);
h) Acompanhamento.
16. Todo trabalho de reabilitação deve estar sempre centralizado nas habilidades da pessoa, cuja
integridade e dignidade devem ser respeitadas. Deve-se prestar a máxima atenção ao processo
normal de desenvolvimento e amadurecimento das crianças deficientes. Nos adultos com
incapacidade, devem ser utilizadas as habilidades para o trabalho e outras atividades.
17. Nas famílias das pessoas deficientes e nas suas comunidades existem recursos importantes
para a reabilitação. Ao se ajudar essas pessoas, deve-se fazer todo o possível para manter unidas
às suas famílias, de modo que possam viver nas suas próprias comunidades, e para dar apoio às
famílias e grupos comunitários que trabalham em prol desse objetivo. Ao planejar os programas
de reabilitação e de apoio, é essencial levar em conta os costumes e as estruturas da família e da
comunidade, e fomentar a sua capacidade de resposta às necessidades das pessoas deficientes.
18. Sempre que possível, deve-se proporcionar serviços para as pessoas deficientes dentro das
estruturas sociais, sanitárias, educacionais e de trabalho existentes na sociedade. Essas estruturas
incluem todos os níveis de atendimento sanitário, educação primária, secundária e superior,
programas de treinamento profissional e de colocação em emprego e medidas de seguridade social
e serviços sociais. Os serviços de reabilitação têm por objetivo facilitar a participação das pessoas
deficientes em serviços e atividades habituais da comunidade. A reabilitação deve ocorrer, na
maior medida possível, no meio natural, e ser apoiada por serviços localizados na comunidade e
por instituições especializadas, evitando-se as grande.
Fonte: Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência da ONU.
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