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A deficiência visual como qualquer outra deficiência proporciona privações aos seus portadores.
No caso específico da cegueira,  mecanismos de aprendizagem e comunicação precisam ser
aprendidos  para  melhor  inclusão  e  inserção  dessa  parcela  da  população  no  cotidiano  da
sociedade.  Assim a promoção da saúde para esse grupo precisa  de recursos especiais  que
cumpram com eficiência o papel  de “informar”  aqueles que não podem ver.  Nesse sentido o
presente trabalho buscou através de instrumentos simples a confecção de modelos didáticos de
parasitos para a interação entre pessoa com deficiência e o agente etiológico das doenças que
comumente afetam a  população em especial  a  Brasileira.  Os modelos foram confeccionados
utilizando biscuit respeitando o mais fielmente possível a morfologia do parasito alterando apenas
o tamanho. A aplicação dos modelos aconteceu na ACEVALI – Associação de Cegos do Vale do
Itajaí localizada na cidade de Blumenau – SC que conta com mais de 200 associados de toda
região do vale.  Nessas Integrações foi  promovido o contato direto desses associados com o
material  enquanto  acontecia  uma  conscientização  sobre  a  doença  provocada  pelo  parasito
observado.  Ao  final  os  participantes  foram  entrevistados  sobre  a  ação  e  os  dados  foram
tabulados. Entre os participantes foi unânime a expressão “ nossa eu não imaginava que era
assim”. Dessa forma foi possível através desse trabalho apontar os modelos didáticos construídos
com biscuit  como ferramentas importantes para a aproximação dos cegos com a informação
sobre  saúde  ampliando  sua  capacidade  de  compreensão  sobre  os  problemas  causados  por
parasitos.
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