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Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência - São Paulo
retrospectiva
ALERTA

COVID-19

retrospectiva
sedpcd-sp 2019

SEDPcD-SP ELABORA RECOMENDAÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
UMA DIFERENÇA ENORME QUANDO A GENTE CONSEGUE IMPACTAR A VIDA DE
SEUS“TEM
CUIDADORES
E FAMILIARES em tempo de pandemia do novo coronavírus.
TODAS AS PESSOAS, COM DEFICIÊNCIA OU NÃO EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES”

AÇÕES da sedpcd-sp

Nesse momento delicado
estamos
INCLUSIVAS
juntos para enfrentar essa pandemia
de COVID-19. A Secretaria de Estado
dos
Direitos
dafoi
Pessoa
compor
DeficiênO último
ano
marcado
ações em
cia
está junto
com o Governo
de São dos
diversos
segmentos
para a garantia
Paulo
e oda
Centro
de Contigência
do e
direitos
pessoa
com deficiência
Coronavírus
trabalhando
nas mediinclusão plena
desse público.
das de combate.

Editorial
EDITORIAL

A interlocução com os municípios e com

Lançamos
junto com governamentais
a Secretaria de foi
os representantes
Estado
da
Saúde
uma
Nota Técnica
fundamental para que as ações da
sobre os cuidados com as pessoas
Secretaria pudessem impactar de forma
com deficiência, os cuidadores e
positiva nos resultados alcançados.
familiares.
Temos a certeza de que há muito ainda a se fazer e estamos caminhando para

É fundamental que todos tomem as medidas básicas de enfrentamento e
que as ações da pasta cheguem a todas as regiões administrativas, levando
prevenção, levando em conta também os equipamentos utilizados por esse
inclusão, acessibilidade e informação aos quatro cantos do estado de São Paulo.
público.
Juntos com certeza vamos mais longe!

A higienização de cadeiras de rodas, bengala e muletas não deveCélia
ser esqueLeão
cida, esses são instrumentos
que
tem
contato
direto
com
as
pessoas
e
Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
podem ser condutores do vírus.
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A Secretaria prontamente vem seguindo as recomendações do alerta mundial
da Organização das Nações Unidas - ONU quanto a importância das campaCULTURA
nhas de informação de prevenção da COVID-19 terem recursos de acessibiliEm
2019,
a 10ª edição
Viradacom
Inclusiva
foide sinais, legendas, áudio descridade,
especialmente
nada
internet,
línguas
realizada
em maissimples.
de 50 municípios do estado
ção e linguagem

DESTAQUES

de São Paulo em comemoração ao Dia InternaSe todos
tomarmos
medidas necessárias em breve passaremos por esse
cional
da Pessoa
comas
Deficiência.
momento
complicado
que estamos
vivendo
e poderemos nos abraçar novaSó
na capital
foram realizadas
mais
de 300
mente.
atividades culturais e de lazer acessíveis nos 5
Célia Leão
dias de evento.

Secretária de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência
COMUNICAÇÃO

NOTA TÉCNICA

A SEDPcD-SP oferece o Curso Gratuito de Libras. Em
2019 foram mais de 800 inscritos na capital, interior e
litoral. O objetivo para 2020 é ampliar o número de
Em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde produzimos uma Nota Téccidades que receberão o curso.
nica com recomendações ao público com deficiência, cuidadores e familiares.
Em janeiro deste ano as cidades de São Paulo, São José
Pessoa com Deficiência
parte do
grupo de
dos faz
Campos
e Registro
járisco?
tiveram turmas abertas e
somam mais de dois mil inscritos.

Ser uma pessoa com deficiência, não significa por si só, que ela apresente
maior vulnerabilidade à COVID-19. Há entre essas pessoas um grupo de risco
ESPORTE
que compreende as que apresentam sequelas graves, principalmente com
Mais
de 100 respiratórias,
alunos de 51 municípios
das Paralimpíadas
restrições
dificuldadesparticiparam
na comunicação
e cuidadosEscolares
pessoais,
de
20
a
22
de
novembro
no
Centro
de
Treinamento
Paraolímpico
Brasileiro.
aquelas com condições autoimunes, as pessoas idosas (acima de 60 anos), as
Os
jogos
estimulamdoenças
a participação
das crianças
adolescentes
com deficiência
que
apresentam
associadas
como ediabetes,
hipertensão
arterial,
de
todo
o
país
em
disputas
esportivas.
doenças do coração, pulmão e rim, doenças neurológicas e aquelas em trataOmento
estado
São Paulo foi o grande vencedor dos jogos com 583 pontos.
dedecâncer.

O Governo doSERVE
EstadoCOMO
de São Paulo
está trabalhando
paraCADA
que todas
“A DEFICIÊNCIA
UM DEGRAU
PARA SUBIR
VEZasMAIS.
ELA NÃO
É UM LIMITE,
É UM séria,
ESTÍMULO.”
pessoas tenham acesso
à informação
de maneira
responsável e INCLUSIVA.
Além das medidas preventivas comuns, quais são os cuidados redobraESTRATÉGIA
dos para pessoas com deficiência?

No dia 3 de dezembro, a SEDPcD-SP lançou a Base de Dados dos Direitos das
Pessoas
comcom
Deficiência
e até
agora
mais
de mil pessoas
visitaram
platafor1. Pessoas
deficiência
com
quadro
neurológico
e idosos
podemaapresentar
ma.
Os dados
estaduais
disponibilizados
podem
na
sintomas
específicos
associados
à infecção no
pelosistema
coronavírus
taisauxiliar
como: piora
tomada
de quadro
decisão geral
e implantação
políticas
municípios
brusca no
de saúde,deperda
de públicas
memórianos
e/ou
confusão paulismental,
tas.
A de
plataforma
reúne
além
dos dados
censitários,
informações
áreas
perda
mobilidade
e força,
fadiga
repentina.
Nestes casos
procurarnas
serviço
de
de:
educação,
saúde,
emprego
e
renda,
desenvolvimento
social,
entre
outras.
saúde mais próximo do local de residência.
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2. Nas pessoas com deficiência do grupo de risco em uso de medicamentos, não
EMPREGABILIDADE
interromper
usoSecretaria
regular dos
a não
ser por ordem médica.
Só
em 2019,o as
de remédios
Estado dos
Direi3. O
de medicamentos
imunossupressores
tos
dauso
Pessoa
com Deficiência
e de Desenvolvi- pode elevar o risco da pessoa
com deficiência
contrair
a infecção.dois
Nestes
indivíduos,
as medidas de prevenção
mento
Econômico
inauguraram
Polos
de
devem
ser
redobradas.
Empregabilidade nas regiões sul e central da
capital. Somadas, as duas unidades tiveram
Sou um cuidador/profissional da saúde e presto serviço à uma pessoa
mais de 6 mil inscritos em cursos de qualificacom deficiência. Que cuidados posso tomar?
ção.
Em 2020, o objetivo é inaugurar outros nove
1. Se indentifcar sintomas parecidos com o da gripe, como tosse, espirro e
polos espalhados pelo estado de São Paulo para
coriza, evitar contato com a pessoa com deficiência.
facilitar o acesso às pessoas com deficiência.

2.Utilizar EPI (equipamento de proteção individual) para proteção de gotículas e
contato durante o atendimento a pacientes com sintomas respiratórios

FIQUE POR DENTRO

Acesse a íntegra do documento: http://bit.ly/NotaTecnicaCOVID19

Sancionada em janeiro deste ano, a Lei Federal
13.977/2020
institui
a Carteira de Identificação da Pessoa
Vídeo acessível:
https://bit.ly/VÍDEONotaTecnicaCOVID19
com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).
O documento vai garantir prioridade de atendimento em
serviços públicos e privados, em especial nas áreas de
saúde, educação e assistência social. A lei ainda está em
processo de aplicação
no país
e a expedição
do documenOrganização
das Nações
Unidas
- ONU
to será realizada assim que a lei for regulamentada pelos
Amunicípios.
Organização das Nações Unidas - ONU preparou um documento

sobre o risco de abandono das pessoas com deficiência durante a
pandemia do novo Coronavírus, reforçando a importância de disseminar
informação acessível a todos os públicos.

CONHEÇA AS LEIS

Acesse o documento:
https://bit.ly/ONUCovid19

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/deSECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
creto/d6949.htm

Informações, esclarecimento de dúvidas e medidas de prevenção para pessoas com deficiência e doenças raras.
Acesse: https://bit.ly/2vOTVR2
Lei Brasileira de Inclusão - LBI:
http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/ultimas-noticias/direitos-da-pessoa-com-deficiencia

INFORMAÇÕES

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abre seu canal
de Ouvidoria para tirar dúvidas do público com deficiência sobre a pandemia do
novo Coronavírus. Entre em contato pelo e-mail:

ouvidoria@sedpcd.sp.gov.br

www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br
Endereço: Portão 10, Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564
www.pessoacomdeficiencia.com.br
Barra Funda,
São10,
Paulo
- SP,Soares
01156-001
Endereço:
Portão
Av. Auro
de Moura Andrade, 564
Telefone:
(11)
5212-3700
Barra
Funda,
São
Paulo - SP, 01156-001
Telefone: (11) 5212-3700
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