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Saludas

Salvador Fernández Moreda

Presidente da Deputación da Coruña

Para a Deputación da Coruña é unha honra colaborar coa Federación Española de  

Sordoceguera (FESOCE)  na edición deste manual, que pretende orientar aos profesionais dos 

servicios sociais, sanitarios e educativos na atención ás persoas con xordocegueira e aos seus 

familiares, así como analizar as necesidades e demandas específicas deste colectivo.

A institución que presido está firmemente comprometida coa integración educativa, social e 

laboral das persoas con calquer tipo de discapacidade, física ou psíquica, como demostra a es-

treita colaboración que dende hai anos vimos desenvolvendo coas principais entidades sociais 

da provincia que traballan a prol destes colectivos.

Son moitos e moi variados os recursos e servizos que estas entidades poden ofrecer aos seus 

asociados grazas a esta cooperación institucional, pero somos conscientes de que éstes son 

sempre insuficientes, e de que queda aínda moito traballo por facer neste campo. 

Con esta publicación pretendemos axudar a concienciar aos profesionais educativos e sanita-

rios, e á sociedade en xeral, da especial vulnerabilidade destas persoas, debido á doble disca-

pacidade sensorial que padecen, a miúdo dexenerativa ou asociada a outras discapacidades, así 

como informar da importancia de aspectos como a detección precoz da mesma ou a atención 

multidisciplinar e especializada aos afectados nas distintas etapas da súa vida.

As políticas de Benestar Social, de apoio ás persoas con máis dificultades e ás súas familias, son 

o signo diferenciador dunha sociedade avanzada e moderna. Por iso, dende a Deputación da 

Coruña seguiremos apoiando a colectivos que, como a FESOCE, loitan cada día por unha so-

ciedade mellor, máis igualitaria, integradora e solidaria.
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Xoán Manoel Sande Muñiz

Presidente da Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística 

da Deputación da Coruña

                                                                           

Dende a Área de Benestar Social que presido, estamos persuadidos da necesidade de imple-

mentar medidas que contribúan ao sostemento e expansión dun vizoso sistema público de ser-

vizos sociais que garanta dereitos e servizos á cidadanía. Neste sentido, e de xeito coordinado 

coa Xunta de Galicia, colaboramos extensamente cos concellos e coas entidades de iniciativa 

social deste ámbito, a través do financiamento dos seus servizos e axudando ao desenvolve-

mento das súas actividades, así como á creación e mantemento de centros de atención a diver-

sos colectivos.

Nesta liña de colaboración enmárcase o acordo acadado coa Federación Española de Xordoce-

gueira para a impresión en galego do Manual de Xordocegueira e para a súa distribución entre 

os servizos sociais, educativos e sanitarios da provincia da Coruña. Con esta pequena achega 

queremos contribuír a focalizar a atención sobre un colectivo de discapacitados cunhas necesi-

dades, polo de agora non cubertas.

Finalmente expresamos os nosos parabéns á Federación Española de Xordocegueira polo seu 

servizo ao colectivo de persoas con discapacidade sensorial dobre (xordocegueira) e polo seu 

esforzo na elaboración deste Manual de Xordocegueira, que de seguro contribuirá a orientar 

aos profesionais dos servizos sociais, educativos e sanitarios da provincia da Coruña de cara 

a unha mellor detección desta específica discapacidade e a unha máis acaída adecuación dos 

servizos dispoñíbeis na actualidade.
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Ana Isabel Lima Fernández

Presidenta do Consello Xeral de Colexios de diplomados en traballo  social e asistentes sociais

O Consello Xeral de Traballo Social colaborou na elaboración do Manual de referencia sobre 

Xordocegueira para Servizos Sociais, Sanitarios i Educativos, coa intención de apoiar na conse-

cución dos obxectivos cos que se realizou, sobre todo na importancia da provisión de servizos 

adecuados ás persoas con xordocegueira.

Se desde o Traballo Social nos preguntásemos como podemos contribuir co noso labor cotidián 

na construcción dun futuro para as persoas con xordocegueira, un dos nosos labores funda-

mentais sería coñecer a estas persoas e ás súas familias  en máis profundidade, identificalas e 

comprobar se están recibindo os servizos apropiados. 

 Os manuais toman o seu verdadeiro valor se son utilizados, daí a  importancia de que os pro-

fesionais coñezan este e o manexen, ofrecendo así  un bo soporte desde os servizos sociais, 

sanitarios i educativos, que lles permita mostrar todas as axudas auditivas e visuais existentes 

no mercado e ademáis poidan asesorar sobre as que  poidan ser máis adecuadas co fin de que 

as persoas con xordocegueira decidan sobre cales utilizar.

Sen dúbida, é tamén necesario que colaboremos na identificación e mantemento dun rexistro 

de persoas con xordocegueira, o manual tamén pretende achegarnos moito máis ó coñece-

mento deste ámbito de intervención, para que poidamos identificar os factores clave que afec-

tan á súa vida independente, autonomía e habilidade para tomar decisións, xestión das rutinas  

personais e domésticas, saúde e seguridade e implicación en educación, traballo, actividades 

sociais e comunitarias.

Debemos procurar o acceso á información sobre os servizos públicos existentes, pero tamén 

dos servizos diseñados específicamente para os que non poidan beneficiarse deles.
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Neste momento no que se contemplaron algunhas das necesidades específicas na nosa lexis-

lación, pola que se recoñecen as linguas de signos españolas e se regulan os medios de apoio á 

comunicación oral das persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas, consideramos 

que se pode dar un salto cualitativo na mellora na  atención ás necesidades deste colectivo. 

Neste camiño que acabamos de iniciar, cremos que os resultados dependen de todos e todas

 



· 13 ·

Índice

1 Presentación  ...................................................................................................... 15

2 Sumario  ............................................................................................................. 17

3. Manual de referencia: Orientacións  ................................................................. 19

3.1 Xordocegueira - Definicións e descricións ........................................... 19

3.2 Xordocegueira - Conxénita e adquirida  ............................................... 20

3.3 Recoñecemento da Xordocegueira  ..................................................... 21

3.4 Identificación  ........................................................................................ 21

3.5 Avaliación  ............................................................................................. 22

3.6 Provisión de servizos  ............................................................................ 23

3.7 Información  .......................................................................................... 23

3.8 Seguimento do progreso  ...................................................................... 24

4. A Xordocegueira, causas das dependencias complexas. Necesidades  ............. 25

4.1 Estruturas e Servizos  ............................................................................ 26

4.2 Soporte durante toda a vida e servizos  ................................................ 26

4.2.1 Recén nados con plurideficiencias  ........................................... 26

4.2.2 Atención precoz  ...................................................................... 27

4.2.3 Etapa educativa  ....................................................................... 27

4.2.4 Adolescencia  ........................................................................... 28

4.2.5 Adultos  .................................................................................... 28

4.2.6 Terceira idade, Persoas maiores con Xordocegueira  .............. 28

4.2.7 Consideracións finais  ............................................................... 29

5. Profesionais  ...................................................................................................... 31

5.1 Diferencias nos roles dos prestadores de servicios asistenciais  ........... 31

5.2 Os profesionais dos SSES ante a Xordocegueira  ................................. 34

6. Pais  ................................................................................................................... 39

7. Propostas de acción  .......................................................................................... 41

8. Guía breve de detección da Xordocegueira  ..................................................... 43

9. Formularios derivación información ó CRS  ...................................................... 45

10. Etioloxías  ........................................................................................................ 49

Anexo I Definición Española de XORDOCEGUEIRA  .......................................... 61

Anexo II Declaración 01/2004 do Parlamento Europeo  ....................................... 63



· 14 ·  

Anexo III ”Estudo sociodemográfico das Persoas Xordas e Xordocegas 

           de Catalunya” ....................................................................................... 65

Anexo IV Proposición no de lei 161/000800  ........................................................ 69

Anexo V Artígo 4. LEi 27/2007, do 23 de octubro  ............................................... 71

Glosario  ................................................................................................................ 73

Bibliografía  ............................................................................................................ 81

FESOCE y sus entidades miembro ........................................................................ 83

AGRADECEMENTOS  .......................................................................................... 87



· 15 ·

1Presentación

Este manual pretende orientar ós profesionais dos Servizos Sociais, Educativos e Sani-

tarios de España no mundo da Xordocegueira. Co ánimo de facer a lectura menos den-

sa, ó longo do manual faremos referencia a éstos como SSES (siglas de Servizos Sociais,  

Educativos e Sanitarios). 

No momento desta publicación, existe unha case total carencia de servizos e estruturas de 

soporte pensadas para este colectivo. Así pois, falaremos das necesidades e especificidades 

do colectivo para que os profesionais dos SSES poidan detectar casos e adecuar os servizos e 

estruturas existentes.

As persoas con discapacidade sensorial dobre (Xordocegueira) expoñen, ademáis dos dereitos 

comúns ó conxunto da poboación, un conxunto de demandas específicas que hai que planificar 

de xeito integral coma un feito diferenciado nas políticas sociais, co obxectivo de conseguir a 

súa participación normalizada na sociedade e o disfrute dos bens e servizos que ésta ofrece. 

Este feito diferenciado xustifica que dende o Goberno e dende as entidades do sector se ex-

poña a necesidade de confeccionar un plan integral para garantir os dereitos e a autonomía 

persoal ás persoas con Xordocegueira.

A Xordocegueira é unha discapacidade específica recoñecida como tal por

2004, o Parlamento Europeo. Declaración 1/2004. Promovida pola EDbN European •	

Deafblind Network.

2005, Parlamento Español. Proposición no de Lei 161/000800.•	

A Xordocegueira, foi contemplada - nalgunas necesidades- na lei do Parlamento Español LEI 

27/2007, do 23 de outubro (publicada no BOE do 24 de outubro do 2007) pola que se recoñe-

cen as linguas de signos españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral das per-

sonas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas. En concreto, na “Disposición adicional 

sexta. Atención da Xordocegueira” di “O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais realizará un 
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1 estudio no que se determine o número de persoas con xordocegueira, as súas condicións de 

vida e a súa ubicación xeográfica, a efectos de determinar os centros de referencia que se de-

berán crear, así coma o establecemento de recursos máis acordes coas especiais necesidades 

deste colectivo...”

En consecuencia, facemos fincape en algo que se irá concretando ao longo deste documento:

A obligatoriedade de que os SSES manteñan actualizado un rexistro das persoas con •	

xordocegueira na súa área de influencia 

A conveniencia de que os SSES establezan convenios de cooperación co Centro de •	

Recursos para a Xordocegueira de FESOCE.

Ricard López

Presidente de FESOCE
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2 
Sumario

De xeito orientativo, unha persoa con xordocegueira é aquela que ten combinación de disca-

pacidade visual e auditiva. 

Non se definiu actualmente ningún baremo específico para a detección de xordocegueira. A 

comunidade xordocega é moi diversa en canto á etioloxía, grado de afectación sensorial e de 

autonomía. Deberá persoalizarse cada caso, e cada situación familiar e social diferénciase entre 

si, dando lugar a casos moi diferentes.

Estímase que hai polo menos 40 persoas con xordocegueira por cada 100.000 habitantes, se-

gún censos realizados noutros países europeos 1. 

En España, a maioría son descoñecidas para os SSES2  competentes. Das que están en contacto 

cos SSES, a maioría –por non decir todas- non están identificadas como persoas con disca-

pacidade sensorial doble (Xordocegueira) nin están recibindo servizos apropiados. Isto é de 

aplicación tanto para adultos como para nenos.

Este documento é relevante para todo o personal dos SSES, tanto de centros públi-

cos coma privados (concertados ou non).

1Department of Health (2001). “LAC(2001) 8 Social Care for Deafblind Children and adults.” Londres. Departamento de 

Saúde.

2Siglas de Servizos Sociais, Educativos e Sanitarios.
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3

3 Manual de referencia: Orientacións

3.1 Xordocegueira – Definicións e descricións

A definición de Xordocegueira aceptada en España pode verse no Anexo I.

Non entanto, para un uso “cotiá” bastaría con  dicir “As persoas poden ser consideradas 

como xordocegas se a combinación de deficiencia visual e auditiva lle causan dificul-

tades coa comunicación, co acceso á información e coa mobilidade”. A Xordocegueira 

pode detectarse en todas as idades, incluíndo nenos, aínda que a incidencia máis grande dáse 

na terceira idade.

O termo “pérdida sensorial dual” pódese usar coma un sinónimo  de Xordocegueira e danos a 

entender que esta pérdida combinada é significativa para a persoa a pesar de que poida non ser 

profundamente xorda e totalmente cega. 

Enric traballando a orientación, a mobilidade e a aotomia animado pola súa mediadora, 
que por un intre ocupa a situación que moitas veces ocupa Enric na súa sillita
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3 É no senso que unha deficiencia sensorial impacta ou limita o uso que se pode facer da outra, o 

que causa a dificultade incluso no caso que, analizadas por separado, poidan parecer leves.

Moitas persoas non se definen a si mesmas como “xordocegas” ou con “perda sensorial dual”. 

Poden usar frases coma “Non vexo ou non oio demasiado ben”. Non entanto, descreben a 

perda visual e auditiva en termos que nos permiten ver as súas dificultades no funcionamento 

do día a día.

3.2 Xordocegueira – Conxénita e adquirida
 

Podemos identificar catro grupos básicos de persoas con Xordocegueira:

Persoas con deficiencia visual e auditiva dende o nacemento ou en idade moi temperá.•	

Persoas con deficiencia visual dende o nacemento ou en idade moi temperá, e con per-•	

da auditiva adquirida máis tarde.

Persoas con deficiencia auditiva dende o nacemento ou de idade moi temperá, e con •	

perda visual adquirida máis tarde.

Persoas con deficiencias auditiva e visual adquiridas tarde na vida.•	

O efecto da Xordocegueira sobre a persoa pode ser moi diferente dependendo das oportuni-

dades de aprendizaxe que tivese. 

 

As persoas con Xordocegueira de nacemento (conxénitas) terán pouca ou ningunha linguaxe 

formal e unha comprensión do mundo moi limitada dado que non tiveron a oportunidade de 

ver/oír a outras persoas e ás cousas que suceden arredor. 

Pola contra, as persoas con Xordocegueira adquirida terán a vantaxe de lembrar a vista e o oído, e 

terán podido aprender a linguaxe. Os métodos de comunicación variarán, consecuen¬temente, 

e poderían ser:

Oral e lectura labial.•	

Lingua de Signos ou algún sistema alternativo p.ex. bimodal ou Makatón.•	

Signos en campo visual, restrinxido ou apoiado.•	

Braille e Moon.•	

Bloques alfabéticos.•	
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3Dactilolóxico.•	

Notas escritas.•	

Comunicación electrónica (con saída Braille ou letras en formato grande).•	

Signos propios.•	

Tadoma (normalmente utilizado coma unha fonte adicional de información).•	

Combinacións dos anteriores.•	

En calqueira destes casos, os informadores, avaliadores ou proveedores de servizos para per-

soas con Xordocegueira terán que tomar a iniciativa de maximizar a comunicación. Deste xeito 

aseguraremos que tanto as persoas con Xordocegueira como as que as asisten se impliquen 

totalmente na avaliación, a planificación e a provisión de servizos. Terase que aceptar que esta 

implicación pode precisar tempo antes de que se poida conseguir. 

3.3 Recoñecemento da Xordocegueira.

Adxuntamos un xogo de descriptores para poder recoñecer casos de Xordocegueira 

na “Guía breve de detección” anexa. Hai un descriptor  para Xordocegueira conxénita e 

outra para adquirida. Diferenciar o tipo é importante, xa que requiren intervencións distintas. 

Polo xeral as persoas con discapacidade sensorial doble que están a cargo dos SSES non son 

recoñecidas como xordocegas. Isto pode ocorrer porque foron avaliadas cando só padecían 

unha das deficiencias  e/ou porque lles sobreveu máis tarde. Outra causa pode ser porque 

outra discapacidade (p. ex. de aprendizaxe) “enmascare” a Xordocegueira. 

Más información sobre concienciación e comunicación está dispoñible na páxina web de FESO-

CE www.fesoce.org ou das entidades membros.

3.4 Identificación

Os SSES teñen que identificar, estar en contacto e manter un rexistro das persoas con Xor-

docegueira na súa área de influencia.  Nesta tarea, deben ser conscientes de que moitas das 

persoas identificadas con discapacidades de aprendizaxe, plurideficientes ou con problemas 

asociados á idade poden tamén padecer a doble discapacidade sensorial. 
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3
Os nenos xordocegos están normalmente baixo a atención dos servizos pediátricos dende o 

nacemento. Con todo, a totalidade de discapacidades pode non ser aparente ata máis tarde. 

En consecuencia, requeriráse o seguemento do equipo de control do neno incluíndo servizos 

de especialistas audiólogos e oftalmólogos. Faranse os preparativos necesarios para asegurar o 

soporte dos SSES, as organizacións relacionadas e a autoridade educativa. Nestes preparativos 

avaliaranse os servizos que poidan ser máis apropiados para ofrecer ó neno e á súa familia.

O uso do screening auditivo neonatal ten que ser de uso universal.

3.5 Avaliación

É necesario identificar o efecto que a discapacidade sensorial doble ten sobre os factores clave 

que afecten á vida independente seguintes:

autonomía e habilidade para decidir e tomar o control da propia vida•	

saúde e seguridade•	

xestión das rutinas diarias da vida persoal e doméstica•	

implicación na educación, no traballo, na familia, nas actividades sociais e comunitarias•	

Os SSES organizarán, tan cedo coma unha avaliación inicial identifique que pode  haber disca-

pacidade sensorial doble, unha avaliación especializada levada a cabo por un equipo de persoas 

específicamente formado e equipado para avaliar as necesidades dunha persoa con Xordoce-

gueira en:

comunicación•	

contacto humano un-a-un e interacción social•	

soporte á mobilidade•	

tecnoloxía asistida•	

rehabilitación•	

A avaliación ten que considerar tanto as necesidades actuais como as que se poidan prever no 

futuro inmediato. É máis doado que unha persona aprenda formas alternativas de comunica-

ción antes de que a súa Xordocegueira se deteriore ata o punto que non poida empregar xa o 

seu método prioritario de comunicación.
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3
Os SSES especializados terán que estar en condicións de mostrar ós usuarios todas as axudas 

auditivas e visuais existentes no mercado. Ofrecerán a cada usuario en particular as que lle 

poidan resultar adecuadas, de xeito que poida decidir por si mesmo.

 

3.6 Provisión de servizos

É necesario que os SSES recoñezan a importancia de prover servizos adecuados ás persoas con 

Xordocegueira. 

Isto pode significar organizar servizos deseñados específicamente para persoas con Xordo-

cegueira sen a capacidade de beneficiarse de servizos públicos existentes. Similarmente, as 

personas cunha única discapacidade  sensorial que acaben sendo xordocegas poderían non 

beneficiarse dos servizos anteriores baseados noutro senso.

Os SSES aseguraranse de dispor de profesionais específicamente formados nun ratio un-a-un  

(p. ex. Mediadores en Xordocegueira, guías-comunicadores, guías-intérpretes, etc.) para as 

persoas que o requiran. Sexa como personal propio, por acordos con organizacións ou con 

provedores independentes

3.7 Información

A Xordocegueira engade dificultades particulares na accesibilidade á información. 

Os SSES aseguraranse que a información que producen e emiten (sobre servizos, procedemen-

tos etc.) sexa accesible en formatos e métodos aptos para as persoas con Xordocegueira. 

Os SSES necesitarán considerar non só versións en diversas medidas e formas de edición, coma 

Braille, Moon, audio ou vídeo (subtitulado ou signado) senón tamén en soporte informático, 

correo electrónico, teléfonos de texto, Messenger ou centros de intermediación. 

Para algunhas persoas con Xordocegueira non hai ningún método de comunicación máis que 

o táctil a través doutra persoa (p. ex. con lingua de signos apoiada ou dactilolóxico). Nestas 

circunstancias só se pode aportar a información a través dun profesional especializado.
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3  3.8 Seguemento do progreso

A “Secretaría do Estado de Política Social, Familias e Atención á Dependencia e á 

Discapacidade” debe verificar o cumprimento destas orientacións. Isto comportaría 

a asignación dunha persoa en cada SSES co encargo de supervisar  os servizos para 

persoas con Xordocegueira e o censo destas persoas na súa zona de responsabilida-

de.

Os SSES, durante as súas actividades, tamén deberán controlar o seu progreso no contacto 

coas persoas con Xordocegueira na súa área - comparando o número de persoas coas que 

están en contacto co número agardado por cálculo estatístico.
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4

4 
A Xordocegueira, causa das dependencias 

complexas. Necesidades

As persoas con xordocegueira son particularmente vulnerables a todo tipo de discriminación 

a causa da complexidade da súa discapacidade, xeralmente dexenerativa e con discapacidades 

engadidas. Usualmente os seus dereitos fundamentais son descoidados e negados, incluso en-

tre o movemento de persoas con discapacidade.

Ata o de agora, moitas persoas con xordocegueira son consideradas coma non aptas para ser 

educadas ou para  traballar. Baixo o concepto do estado do benestar só se lles recoñece o de-

reito a cubrir as necesidades básicas (alimentación, vivenda, asistencia,…).

Grazas ás normas sobre a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade das 

NNUU, a discapacidade non debe considerarse máis coma un problema puramente médico 

senón como algo moito máis amplo que, xunto a factores ambientais, afectan á persoa en toda 

a súa dimensión psicosocial.

Monica esta escoitando coas súas mans o que a súa mediadora lle signa. O tacto pode
substituír á vista a nivel comunicativo
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4 Na súa introducción, a norma di “O principio da igualdade de dereitos significa que as necesidades 

de cada persoa teñen igual importancia, que esas necesidades deben constituir a base da planifi-

cación das sociedades e que todos os recursos empregaranse de xeito que garantan que todas as 

persoas teñan as mesmas oportunidades de participación.”

En consecuencia, claramente a sociedade debe responsabilizarse de tomar medidas para supe-

rar as barreiras á plena participación.

4.1 Estruturas e Servizos

Os SSES deben ser  conscientes do dereito das persoas con xordocegueira a empregar tanto 

os servizos xenéricos coma os específicos que proporcionen o coñecemento e a flexibilidade 

necesarios para cubrir as súas necesidades. 

Ademáis, débese apoiar e concienciar  á familia e ós coidadores primarios tanto sobre as op-

cións existentes coma da necesidade do seu uso.

Os soportes e os servizos destinados á población en xeral (hospitais, escolas,...) deben ser ac-

cesibles ás persoas con xordocegueira para garantir a súa NON DISCRIMINACIÓN. Con este 

obxeto, entre outros, é preciso contar co soporte do Centro de Recursos en Xordocegueira 

que aporte coñecemento especializado.

4.2 Soporte durante toda a vida e servizos

4.2.1 Recén nados con plurideficiencias

A información ós pais e a forma en que se fai é fundamental e moi delicada. Xeralmente o diag-

nóstico non está claro e, incluso, baséase só no máis evidente. Os especialistas médicos poden 

non ter topado antes cun caso semellante ou ter un coñecemento limitado.

Os pais deben ser informados sobre a verdadeira situación da forma más apropiada posible, con 

moita sensibilidade e tentando reforzar e dar soporte ó seu papel de pais. Nesta tarefa reque-

rirase, sen dúbida, a intervención de diversos profesionais a todos os niveis pero recoméndase 

un único interlocutor ou persoa de referencia con habilidades comunicativas e empáticas. 
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4Os SSES deben procurar soporte a toda a familia, pais, abós, irmáns, etc. Recoméndase o so-

porte emocional a través de contactos con outros pais (programas “pai a pai” e “Grupos de 

Axuda Mutua” do CRS).

4.2.2 Atención precoz

Inmediatamente despóis do nacemento, o recén nado con Xordocegueira e os seus pais deben 

ter acceso a equipos de atención precoz que conten con especialistas en Xordocegueira. Os 

aspectos relacionados coa Comunicación e a Estimulación son esenciais.

4.2.3 Etapa educativa 

Debe avaliarse cal é a modalidade educativa máis apropiada para o neno/a ou mozo 

con Xordocegueira  (inclusiva, integrada, compartida, especial,  institucionaliza-

da, no propio fogar,…) tendo en conta a especificidade da discapacidade que pa-

dece. Será conveniente re-avaliar periódicamente a modalidade en función dos re-

sultados. Con moita probabilidade requerirase atención específica en áreas como: 

Coidado: necesidades médicas, hixiene, benestar (chagas, problemas alimentarios, proble-•	

mas de equilibrio), rehabilitación (fisioterapia, logopedia, …)

Educación: Comunicación (ensinar a comunicar tanto o neno ou mozo con Xordocegueira •	

como á súa familia), Habilidades da vida diaria (comer e beber, vestirse, vida en familia e en 

comunidade).

Tecnoloxía asistiva: As necesarias ó alumno/a.•	

Integración Social: A causa da discapacidade, moitos nenos con Xordocegueira teñen difi-•	

cultade para aprender relacións sociais da propia familia polo que se require soporte espe-

cífico.

Soporte á familia: Aparte da formación necesaria en temas de comunicación e outras,  re-•	

quírese unha estructura de soporte que facilite programas de respiro.
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4 4.2.4 Adolescencia

Unha complexa etapa da vida para todos, con maior motivo para adolescentes con Xordoce-

gueira. De novo, os pais e os profesionais deben traballar xuntos baixo un enfoque que con-

temple todos os aspectos da vida.

As persoas con Xordocegueira teñen dificultade para comprender o seu desenrolo corporal e 

hormonal e o seu estado emocional vese dificultado por discriminacións sociais, posibles sobre-

proteccións familiares e a falta de centros adecuados para atendelos.

4.2.5 Adultos

Aínda hoxe en día as familias adoitan ser o único soporte real e cando este soporte deixa de ser 

posible as persoas con Xordocegueira e gran dependencia son institucionalizadas en estable-

cementos (residenciais, de día, etc.) que non poden ofrecer atención individualizada nin, aínda 

menos, especializada.

Os provedores de servizos deben planificalos de forma centrada na persona e considerando os 

seguintes aspectos:

Atención específica nas mesmas áreas da etapa educativa.•	

Mantemento do contacto coa familia.•	

Vida Independente.•	

Hospedaxe apropiada tanto se é temporal como fixa.•	

Centros de atención especializados.•	

Actividades laborais, ocupacionais, con soporte, etc. Especializadas.•	

Centros de atención médica.•	

Programas adecuados de respiro.•	

Outros, en función das necesidades específicas.•	

4.2.6 Terceira idade, Persoas maiores con Xordocegueira 

As persoas maiores con Xordocegueira, coma os nenos, son particularmente vulnerables a todo 

tipo de discriminación polo que os servizos sociais deben velar de forma especial por eles.

Nos nosos días a esperanza de vida das personas con discapacidade adoita superar á dos seus 
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4proxenitores o que engade a necesidade de crear estructuras de soporte que respondan a 

este feito.

Outra consideración é que unha das consecuencias do envellecemento das persoas é a perda 

de agudeza visual e auditiva cos anos. É ben coñecido, aínda non se dispón de datos estatísti-

cos, que nesta etapa da vida o número de persoas que adquiren a Xordocegueira é realmente 

importante. Nestes casos requírese soporte especializado na maioría das áreas da etapa adulta 

e un programa especial urxente que dote de destrezas comunicativas tanto á persoa con Xor-

docegueira sobrevida coma ós seus coidadores

4.2.7 Consideracións finais

Coma no caso de todas as personas con necesidades de atención complexas, as necesidades 

das persoas con Xordocegueira deben ser consideradas tanto dende o punto de vista individual 

coma do da familia e coidadores.

O custo financieiro da atención a personas con Xordocegueira pode chegar a ser tan elevado 

que constitúe un grave problema. Só o firme soporte financieiro da Administración pode ven-

cer esta forma de discriminació

O xogo: actividade socializadora. ©Georgina Zamora, Federación AICE
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5

5 
Profesionais 

É un principio básico que os profesionais e os pais traballen xuntos. Outro principio básico é 

que, en Xordocegueira, debe traballarse sempre en equipo. Os programas individualizados de 

atención, as avaliacións e o seguemento deben ser efectuados por equipos especializados do 

que os profesionais específicos formen parte.   Pero, ¿Qué profesionais específicos se requiren 

en Xordocegueira e cáles deben ser os seus perfiles?  

5.1 Diferencias nos roles dos prestadores de servicios asistenciais. 

En moitos países desenroláronse distintos tipos de servizos para respostar ás necesidades dos 

distintos subgrupos de persoas xordocegas e ás distintas situacións. Así pois, as figuras creadas 

(profesionais ou voluntarios) para asistir a estos colectivos reciben distintos nomes en distintos 

países, e teñen funcións específicas distintas. Pero todos eles comparten a mesma tarefa global: 

traballar polo dereito das personas con xordocegueira a tomar decisións.  Facilítanlles a infor-

mación sobre o entorno, a comunicación e axúdanos a movilizarse.

Darío na sala multisensorial coa súa profesora Alicia
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5 Por exemplo, en USA teñen, entre outras, a figura do Prestador de Servizos Asistenciais (coñe-

cidos comúnmente como SSP).

Nalgúns países, os servizos de apoio e de guía son provistos por distintas persoas á vez.  Por 

exemplo, en Suecia unha persoa con xordocegueira pode recurrir a un intérprete e a un guía 

para poder asistir e participar nunha conferencia. O fundamental é que as persoas xordocegas 

necesitan “intérpretes” e “guías”, e necesitan acceder á información mentres son guiadas.  

En España están extendidos, principalmente, 3 tipos de figuras: o mediador, o guía-intérprete e 

o guía-comunicador. Que seguidamente pasaremos a definir.

O Mediador:

Profesional (en proceso de oficialidade como formación regrada)•	

Figura desenrolada en Canadá (onde sí é recoñecida a nivel oficial). Hoxe en día utilíza-•	

se na maioría de países.

Coñece sistemas de comunicación alternativos á linguaxe oral, principalmente o da •	

persoa con xordocegueira coa que intervén.

Terá que saber qué é o que significa ter xordocegueira, e estar formado nas distintas •	

formas de percibir das persoas con xordocegueira; no proceso de desenrolo da co-

municación e adquisición da linguaxe; en comunicación adaptativa; na relación entre 

problemas comunicativos cos conductuais.  

Actúa de nexo entre a persoa con xordocegueira e o mundo•	

Motiva, facilita e dinamiza•	

Soporte no desenrolo social e inserción laboral•	

Permite que a persoa con xordocegueira realice aprendizaxes, mellore habilidades so-•	

ciais ou disfrute do seu tempo de ocio.

O seu obxetivo principal: que a persoa con xordocegueira aprenda a tomar as súas •	

propias decisións e alcance o maior nivel de independencia posible

A mediación pode ter dúas orientacións: Educativa e Social.  

A mediación  social é a máis imprescindible porque permite o desenrolo da comunicación, 

das relacións sociais, da motivación, das habilidades sociais, de lazos afectivos... Todas esas 

cousas que os nenos/as ou adultos sen esta discapacidade aprenden a vista e oído da simple 

interacción cos pais, irmáns, familia extensa, amigos, ... 
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5Na mediación  educativa é o mediador quen  dirixe en función das instruccións do maestro 

de aula. Na social débese suministrar toda a información necesaria e pór o énfasis en que a 

persoa con xordocegueira sexa quen tome as decisións apropiadas á súa idade e capacidade.

O Guía-intérprete:

Profesional recoñecido a nivel oficial.•	

Coñece fluidamente sistemas de comunicación alternativos á linguaxe oral, en especial •	

o da persoa con xordocegueira para a cal interpreta.

Debe, en situacións comunicativas onde participe a persoa con xordocegueira, inter-•	

pretar dunha lingua a outra tanto as mensaxes que emita o xordocego coma os que 

reciba.

En todos os ámbitos debe procurar á persoa con xordocegueira unha situación e unha •	

adaptación espacial que facilite a súa percepción e comunicación.

O seu obxetivo final é introducir á persoa con xordocegueira no contexto, ubicala na •	

situación na que ambos se atopan de forma que “vexa, sinta e oia” o mesmo que o 

seu intérprete. De forma que a persoa con xordocegueira comprenda o contexto e 

se atope en igualdade de condicións con respecto ó resto de interlocutores á hora de 

participar, actuar ou tomar decisións.

Deben ser conscientes de que a xordocegueira é unha discapacidade única e das impli-•	

cacións que iso ten na interpretación, pois non só terán que interpretar senón tamén 

contextualizar.

Guía comunicador:

Pode ser calquer persoa con empatía e •	

sensibilidade, non ten por que ser un pro-

fesional. Poden selo tanto familiares como 

amigos ou calqueira que se comunique 

cunha persoa con xordocegueira.

Consolación comunícase co seu esposo, Xosé, 
a través do dactilógico en palma.
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5 Non ten porque coñecer sistemas de comunicación alternativos á linguaxe oral, só vontade •	

e habilidade comunicativa.

Unha persoa xorda que utilice a Lingua de Signos e que, debido a problemas visuais, necesite 

comunicarse por medio do tacto, pode recibir a axuda doutra persoa que utilice lingua de sig-

nos.

En España só existe formación regrada para Guía-interprete (só para persoas con Xordoce-

gueira adquirida cun alto nivel). Para o resto de necesidades profesionais a formación é asumida 

internamente polas organizacións especializadas como FESOCE.

En xeral, os intérpretes e os Guías-intérpretes da Lingua de Signos non contan cos coñecemen-

tos extras que se necesitan para traballar con todos os subgrupos de persoas xordocegas.  

Un neno ou un adulto xordocego que participe nun programa de educación debería recibir 

apoio dun mediador educativo que traballe de forma persoalizada e que lle axude a participar 

no programa. Noutros países ou noutros ámbitos, as persoas que brindan este tipo de apoio 

poden chamarse asesores, asistentes ou paraprofesionais. 

5.2 Os profesionais dos SSES ante a Xordocegueira

Todos eles realizan un papel moi importante para/coa persoa con xordocegueira, tanto na 

detección de casos coma no seu tratamento. Reiteramos a necesidade do traballo en equipo 

multidisciplinar, entre eles, e co  mediador e coidadores (pais, etc.).

Calquer profesional que traballe cun neno con xordocegueira debería ter experiencias reais 

con adultos con xordocegueira, como parte da súa preparación. Sen unha perspectiva crítica 

da vida dos adultos, é difícil anticipar e facer plans de futuro.

Mencionamos os profesionais importantes para o desenrolo duna persoa con xordocegueira, e 

pincelamos unha idea do que pode algún destes profesionais aportar específicamente. En cal-

quer caso, sempre, o máis convinte será que se poñan en contacto rápidamente co Centro de 

Recursos para a Xordocegueira (FESOCE), onde recibirán orientación concreta, información 

e recursos.
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5Servicios Sanitarios

Pediatras-Médicos de cabeceira-Enfermeiras-Técnicos de rehabilitación básica-Per-

soal de apoio asistencial.

Terapeuta ocupacional (moitas veces éste será o mesmo mediador).

No diagnóstico e tratamento da discapacidade visual: Oftalmólogo- Optometrista-Óptico-

Técnicos de rehabilitación visual-Instructores tiflotecnolóxicos.

No diagnóstico e tratamento da discapacidade auditiva: Otorrino-Audiólogo-Audioprotesista

Como xa se indicou no apartado de orientacións, a totalidade de discapacidades poden non 

ser aparentes no momento do nacemento. Así pois enfatizamos de novo a necesidade de rea-

lizar un seguemento médico ó neno que naza con algunha etioloxía que poida desembocar en  

xordocegueira.

Teñense que anticipar posibles “poblacións de risco” ou factores predispoñentes, para poder 

realizar intervencións de natureza preventiva e realizar adecuados tratamentos precoces.

Ó realizar exames e probas a unha persoa con xordocegueira, e asimesmo no día a día do se-

guemento e as revisións, hai que valorar a necesidade de participación dos  mediadores, guías 

ou coidadores. 

Os mediadores e coidadores serán tamén os principais axentes do éxito para que a persoa con 

xordocegueira aprenda rutinas, técnicas e manexo de próteses.

Á hora de dispensar coidados a unha persoa con xordocegueira hai que realizar rutinas que 

axuden a ésta a sentirse segura e adquirir familiaridade. Por exemplo, tocala cando te achegues; 

non te poden ver achegarte. De novo facer caso das indicacións dos acompañantes.

Nalgúns casos de xordocegueira o implante coclear ou o audífono pode ser unha boa op-

ción, que pode mellorar non só a calidade auditiva e por tanto a comunicación, senón tamén a 

calidade de vida da persoa.
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5 Fisioterapeuta-Terapeuta físico-Psicomotricista 

É necesario que os nenos e moitos adultos con xordocegueira realicen programas específicos 

de psicomotricidade e masaxe, tomando en consideración tanto a perda sensorial dual como as 

outras complicaciones médicas que poidan padecer.

O ensinar ós pais a dar os masaxes será moi beneficioso, pois promoverá vinculación, contacto, 

comunicación, interacción,  e incluso remediar problemas de conducta.

Psicólogo-Psiquiatra-Terapeuta

Brinda asesoramento e reforzo para correxir as conductas inapropiadas e potenciar as ade-

cuadas. Ademáis, dependendo da orientación do psicólogo, pode facer un valioso traballo para 

fortalecer o senso de conciencia e personalidade da persoa con xordocegueira.

Logo, é importante que o entorno da persoa con xordocegueira reciba apoio emocional. Can-

do unha familia ten un fillo con xordocegueira, pode desembocar en procesos de duelo e alte-

racións da orde familiar, precipitando desestructuracións.

Por último, e non por iso menos importante, notar que o mediador tamén precisa especial 

apoio. O seu traballo de un-a-un, a miúdo aillado, coa persona con xordocegueira é moi absor-

bente e pode fácilmente producir “burn out”.

Logopeda-Profesionais especializados en Audición e Linguaxe

Deben trazar e levar a cabo un programa de rehabilitación en Atención Temperá, Intervención 

Logopédica durante toda a vida, Apoio Pedagóxico e Escolar. Tamén deben formar ós pais e ós 

coidadores.

Dende a singularidade de cada caso, traballarán coa persoa con xordocegueira para promover 

a súa emisión de voz, articulación de vocablos e recoñecer as propias vibracións ó emitir son. 

No seu traballo deben estar capacitados para usar todos os sistemas comunicativos, incluíndo 

a lingua de signos, desde o respeto a todas as opcións. 

Ademáis, poden e deben servir de soporte e asesoramento específico para que a persoa con 

xordocegueira aprenda signos e símbolos. Amén de clases de reforzo durante toda a escolari-

zación do neno con xordocegueira.
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5Servizos educativos

No ámbito escolar é esencial avaliar as necesidades de adaptación curricular de cara á adecua-

ción e individualización do programa de estudios. Igualmente, debe considerarse o modelo 

educativo máis axeitado ó neno: Inclusivo, Especial, etc. Os nenos necesitan aprender a traba-

llar en grupo e a interactuar cos seus pares. Tamén necesitan un nivel intensivo de ensinanza 

directa, que comprenda tanto a instrucción individual como en grupos reducidos, en base a 

unha exhaustiva avaliación das súas necesidades particulares.  

Mestre-Educador-Psicopedagogo. Mestres de educación especial-Auxiliares de edu-

cación especial. Titulados en atención temperá, discapacidades sensoriais, ou físicas. 

Profesor de apoio básico do estudiante con xordocegueira.

Colaborarán co mediador educativo para adaptar os temarios, obxetivos e prácticas ó neno 

con xordocegueira e, se fose necesario, cambialos. 

Mestres e educadores deben ser capaces de avaliar a unha persoa con xordocegueira con crite-

rios específicos e útiles. Terán que por especial interés en prover oportunidades de orientación 

e movilidade, e facilitar situacións comunicativas. 

 

Especialista en orientación e movilidade

O entrenamento en Orientación e Movilidade axuda á persoa con xordocegueira a desenrolar-

se nestes ámbitos. Debe iniciarse na infancia. Esta habilitación ou rehabilitación debe continuar 

sen interrupción ó longo de toda a vida de forma que poida ir aprendendo habilidades que lle 

permitan navegar no seu mundo de maneira eficiente, eficaz e segura.

Servizos sociais

Traballador social

Debe orientar e ser soporte ó entorno máis perto da persoa con xordocegueira, informán-

dose da entidade máis axeitada onde derivar o caso. O Centro de Recursos será de novo  

un bon conselleiro.

Ó mesmo tempo, é particularmente importante para unha persoa con xordocegueira, que teña 
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5 un ambiente óptimo para o desenrolo das súas potencialidades. E aí lle toca traballar e colabo-

rar de forma moi directa coa súa familia e entorno.

Educador social

Debido á natureza do seu traballo, o educador social traballará moi de perto co mediador (moi-

tas veces será o mesmo mediador).

As súas actividades son magníficas oportunidades para detectar algún participante con algunha 

deficiencia comunicativa e/ou audiovisual, e así detectar algún caso.
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6Pais

O papel vital dos pais e das asociacións especializadas.

Moitas veces a xordocegueira acompáñase de multitude de complicacións médicas, e en conse-

cuencia os pais reciben un torrente de diagnósticos pesimistas e malos pronósticos. 

Logo, a medida que o fillo medra, os pais e os coidadores primarios enfréntanse a novos e 

descoñecidos problemas. 

Tanto a estabilidade da parella como a relación cos irmáns poden verse afectadas. A familia per-

de soporte social, xeralmente enfréntanse á intolerancia do resto da familia, dos amigos e dos 

veciños. A reacción lóxica adoita ser pecharse nun mesmo e reducir as relacións sociais. 

É importante apoiar a eses pais a fin de que poidan asumir as súas responsabilidades edu-

cativas e de toda índole, facerlles ver a súa importancia para o seu fillo e o imprescindibles 

que son. Os profesionais necesitan o coñecemento que os pais e coidadores teñen sobre a 

Ao non dispor de referencias, Alba necesita a quia que lle ogrece a súa mediadora pra poder
pintar un debuxo. Pode parecer que sexa a mediadora quen pinta, pero só guia a man de 

Alba pra que sexa ela a que pinte.
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6 persoa con Xordocegueira e que formen parte activa do programa de atención individual  

(educativo ou social).

A ese fin, os pais deben ter a posibilidade de participar nas reunións profesionais en que se 

toquen temas relevantes para eles. Sen dúbida, se falamos de adolescentes ou adultos con 

Xordocegueira estes deben participar en tales reunións na medida das súas capacidades. No 

caso de adultos con xordocegueira e capacidade de autodeterminación deben ser estes quen 

participen e tomen as decisións nos temas que lles afecten. A ese fin, débenselle facilitar os 

medios que precisen incluíndo mediadores ou Guías-intérpretes. 

O rol das asociacións especializadas é primordial. Aportan coñecementos de alta calidade, al-

gunhas manteñen contactos regulares a nivel internacional e poden desenrolar programas indi-

vidualizados de atención. Cousas que á Administración lle sería moi difícil coñecer e imposible 

de manter ó día.
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7 
Propostas de acción

Os servizos sanitarios, educativos e sociais, terán que:

Identificar, estar en contacto e manter un rexistro das persoas con xordoceguei-1. 

ra na súa área de competencia (incluíndo as que teñen discapacidades engadidas á 

sensorial). A este obxeto e ó de derivar os casos detectados ó CRS adxuntamos o 

“Formulario de derivación de información”.

Validar que, cando se requira ou sexa necesaria unha avaliación, esta sexa realizada 2. 

por un equipo profesional específicamente formado e equipado para avaliar as ne-

cesidades dunha persoa con Xordocegueira – avaliando especialmente a necesidade 

de contacto humán un-a-un, tecnoloxía asistiva e rehabilitación.

Validar que os servizos provistos ás persoas con Xordocegueira son apropiados, no 3. 

ben entendido que poden non ser apropiados os servizos públicos ou os orientados 

de forma primaria a persoas con deficiencia visual ou auditiva dado que se basean no 

uso do outro sentido.

Asegurarse da dispoñibilidade de Asistentes persoais “mediadores en Xordoceguei-4. 

ra” específicamente formados e nun ratio un-a-un para todas aquelas persoas para 

as que a avaliación determinase a necesidade.

Prover información sobre os seus servizos mediante formatos e métodos accesibles 5. 

para persoas con Xordocegueira.

Asegurarse que un experto teña a responsabilidade de supervisar os servizos para 6. 

persoas con Xordocegueira.

Informar sobre os servizos ou informacións relativas á Xordocegueira que se  7. 

revelen coma necesarios.
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8 
Guía breve de detección da Xordocegueira  

                   (conxénita e adquirida)

En España hai máis de 18.000 persoas con xordocegueira, según referencias europeas. A maioría son desco-
ñecidas para os servizos sociais, educativos e sanitarios competentes. Dos que están en contacto cos servizos 
anteriores, a maioría non están identificadas coma persoas con Xordocegueira nin están recibindo servizos 
apropiados.

Moitas das persoas identificadas como con discapacidades de aprendizaxe, plurideficientes ou con problemas 
asociados á idade poden tamén padecer xordocegueira.  

Unha forma sinxela para axudar ós non especialistas na detección da xordocegueira é o uso de descriptores, un 
para persoas con xordocegueira conxénita (de nacemento) e o outro con adquirida. Para máis información e 
derivación de casos, contacten co Centro De Recursos Para A Xordocegueira da Federación.

Descriptores para Xordocegueira Conxénita

As persoas nadas con deficiencia auditiva e visual ó mesmo tempo poden presentar calqueira combinación de 
entre as seguintes características:

Descriptores para Xordocegueira adquirida

Audición

Visión

Necesidade de luz adicional.•	
Falta de conciencia dos cambios de posición do-•	
utros.
Imposibilidade de atopar obxetos fóra do seu lugar •	
habitual.
Uso inusual do tacto en soporte á movilidade ou •	
tarefas.

Dificultades causadas polos cambios no nivel da •	
luz.
Dificultade ou reticencia en/a lugares e rutas non •	
familiares e/ou con luminosidade pobre.
Dificultades en recoñecer persoas coñecidas ata •	
que se presentan.
Dificultades coa televisión e os diarios.•	

Ningunha resposta ó son e/ou á luz.•	
Retraso do desenrolo.•	
Retraimento / aillamento.•	
Defensividade táctil - evitando o tacto (nenos, es-•	
pecialmente os pequenos).
Problemas co contacto visual/participación social •	
nunha idade temperá.
Lentitude desenrolando e xeralizando habilidades •	
(nenos).
Adoitando unha postura inusual para realizar as ta-•	
refas – utilizando o resto auditivo ou visual excén-
tricamente (nenos).

Dificultade en entender o senso do mundo ó seu •	
redor.
Desenrolando métodos de comunicación per-•	
soais.
Comportamentos repetitivos (estereotipias).•	
Comportamento agresivo con eles mesmos ou cos •	
outros.
Uso do olfato, sabor, tacto para obter informa-•	
ción.

Sen resposta cando se fala dende detrás.•	
Necesidade de ter a televisión / radio / estéreo •	
máis alta do que é necesario para os outros.
Dificultade en seguir a conversa de persoas ou •	
acentos descoñecidos.
Dificultade en seguir os cambios do orador duran-•	
te unha conversa.
Falta de conciencia de ruidos externos ó ambiente •	
inmediato, por exemplo obras no edificio, ruido de 

tránsito, etc.
Tendencia a retirarse da interacción social•	
Axudas técnicas para persoas con discapacidade •	
auditiva (audífonos, IC, bucles magnéticos, FM, 
etc.)
Queixas de que todo o mundo mastica ou fala de-•	
masiado deprisa.

•	
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9 Formularios derivación información ó CRS

Centro de Recursos para a Xordocegueira       

FESOCE

              Construíndo un futuro para as personas con Xordocegueira

Procedemento de prerrexistro no

Centro de Recursos para a Xordocegueira

Se vostede sospeita que unha persoa (neno/a, adulto/a) non ten un bo uso da súa vista ou a súa 

audición ou que está en risco de caer nesta condición, siga as seguintes indicacións:

Obteña o formulario de prerrexistro en internet www.fesoce.org/FormReg ou pídanolo 1. 

por teléfono ó número 93 331 7366 e enviarémosllo por correo ou e-mail.

Cumplimente todos os datos requeridos do formulario:2. 

a. Familia. Datos familiares

b. Escolarización. Datos do centro escolar presente ou pasado

c. Centro Diario. De día, Ocupacional, de Atención Especial, etc.

d. Residencia. Se é o caso.

e. Org. Organización especializada á que pertence ou ningunha.

f. ALD Axencia lei de dependencia. Teóricamente o Concello de residencia.

Obteña a autorización formal de cesión de datos (asinando a folla correspondente) desta 3. 

persoa ou (segundo o caso) dos seus pais ou titores legais.

Se é posible adxunte a información dispoñible sobre:4. 

Informe recente sobre o estado da vista (ou unha avaliación funcional)•	

Informe recente sobre o estado da audición ( ou unha avaliación funcional)•	

Información etiolóxica do caso•	

Outra información relevante•	
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9 Envíe toda a información ó:

Centro de Recursos para la Sordoceguera

Federación Española de Sordoceguera

C/ Joanot Martorell, 25 

08014 Barcelona

Unha vez dispoñamos desta información, o Centro de Recursos poráse en contacto coa persoa 

con xordocegueira ou, según o caso, coa súa familia ou titores co obxeto de estudar as necesi-

dades e valorar as opcións e programas de atención dispoñibles.

C/ Joanot Martorell, 25   -  08025 Barcelona

Tel.  93 331 7366  - Fax 93 331 4220 – Sms 678 712 619 – Email fesoce@fesoce.org www.fesoce.org
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9
Centro de Recursos para a Xordocegueira

FESOCE

Construíndo un futuro para as persoas con Xordocegueira

AUTORIZACIÓN DE CONTACTO E INFORMACIÓN

O personal do Centro de Recursos para a Xordocegueira ten o meu permiso para  contactarme directamente 

para asuntos relacionados coa xordocegueira ou co meu fillo/a ou persoa  xordocega da cal son titor. Ademáis, 

autorizo ó Centro de Recursos para a Xordocegueira para enviarme información como, por exemplo, Newslet-

ters, mailings, talleres para pais ou para persoas xordocegas, reunións e outras comunicacións de interés xeral e 

a poder proporcionar o nome e dirección a outras organizacións coa idea de sumar esforzos de asistencia e/ou 

investigación.

 Nome da persona: _____________________________________________

Nome do pai-nai/titor(s): _______ ________________________________

 Enderezo: ___________________________________________________

 Poboación: ____________________________________CP: ____________

 Teléfono: ______________ Outro Teléfono (traballo, móbil): ____________

 Email: _______________________________________________________

 Sinatura Autorizada(s): __________________________________________

 Data: ________________________________________________________

Informámoslle que os seus datos serán incluidos nun ficheiro de datos titularidade de FESOCE. Vostede poderá exercer os seus 

dereitos legais de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un correo electrónico á dirección fesoce@fesoce.org 

ou por carta a C/Joanot Martorell n. 25, Local 1, 08014 Barcelona.

C/ Joanot Martorell, 25  -  08025 Barcelona

Tel.  93 331 7366  - Fax 93 331 4220 - Sms 678 712 619 - Email fesoce@fesoce.org www.fesoce.org
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FORMULARIO PREINSCRIPCION

CRS Referente*:____________Data Preinscripción*:_____________Actualización de datos*:___________

Nome persoa:_________________________________________________________________________

Data de nacemento_________________ Sexo H  V (rodear cun círculo)

Fa
m

ili
a

Pai ou Titor Teléfono (C)

Nai Teléfono (M)
Enderezo
E-mail
Lingua familiar

Es
co

la
ri

za
ci

ó Nome Escola
Enderezo Teléfono

Fax
Persoa de contacto Teléfono
Mestre Movil
e-mail do contacto e-mail do mestre
Outros membros do equipo

C
en

tr
o 

dí
a

Nome
Enderezo Teléfono 

Fax
Persoa do contacto Teléfono
Titor/a Movil
e-mail do contacto e-mail titor/a
Outros membros do equipo

R
es

id
en

ci
a

Nome
Enderezo Teléfono

Fax
Persoa do contacto Teléfono
Titor/a Movil
e-mail do contacto e-mail titor/a
Outros membros do equipo

O
rg

. Organización
Enderezo Teléfono

Fax
Persoa do contacto e-mail

A
LD

Axencia Lei de Dependencia
Enderezo

Teléfono
Persoa do contacto e-mail

Documentación complementaria a incluir (marca a entregada)
Audiolóxica Oftalmolóxica Desarolo Outros

*A encher polo Centro de Recursos.

C/ Joanot Martorell, 25  -  08025 Barcelona
Tel.  93 331 7366  - Fax 93 331 4220 - Sms 678 712 619 - Email fesoce@fesoce.org www.fesoce.org

Centro de Recursos para a Xordocegueira

FESOCE

Construíndo un futuro para as persoas con Xordocegueira.
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10 
Etioloxías

Máis información na páxina web da Federación  www.fesoce.org  e na do Instituto de Investi¬ga-

ción de Enfermidades Raras (IIER) http://iier.isciii.es/er/html/er_index.htm

COD Etioloxía Descripción

101 Aicardi, Síndrome Enfermedad congénita en la cual el cuerpo calloso (estructura que conecta los 

dos hemisferios cerebrales del cerebro) no puede desarrollarse.

Se asocia a ataques epilépticos frecuentes, anomalías severas de la retina y la 

coroides (la membrana fina que cubre la retina) de los ojos, y retraso mental.

205 Alcol Fetal, Síndrome Típico en mulleres alcohólicas durante o embarazo. Pode causar deficien-

cia visual e auditiva ademáis de Déficit de Atención, Hiperactividade e  

Desorde de ataques. 

Adoita haber un sucesivo aumento doutros problemas físicos.

102 Alport, Síndrome Enfermidade hereditaria, caracterizada pola tríada: proteinuria (niveles altos de 

proteínas na orina), hematuria (presencia de sangue na orina) e xordeira neuro-

sensorial, que nalgunhas familias pode asociar tamén pérdida de visión.

Nas mulleres o trastorno é leve, xeralmente asintomático ou con sintoma-

toloxía escasa; en cambio, os síntomas nos homes son severos e progresan  

máis rápidamente.

103 Alström, Síndrome Enfermidade hereditaria caracterizada por cegueira progresiva, diabetes mellitus 

de comenzo xuvenil, obesidade e xordeira, sen retraso mental.

299 Outras  por compli-

cacións Prenatais/ 

Conxénitas 

Sen comentarios

199 Outras de tipo 

conxénito. 

Sen comentarios

399 Outras por  compli-

cacións Postntal/Non 

Conxénita 

Sen comentarios

127 Amaurosis Reti-niana 

Conxénita de Leber

Enfermidade ocular xenética, Distrofia (alteración do volume e peso dun órgano) 

retiniana  Cegueira desde o seu nacemento, por ausencia dos conos e dos bas-

tóns, ou perden a vista nos primeiros meses ou anos da vida.
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104 Apert, Síndrome Enfermidade hereditaria caracterizada por malformacións no cráneo, faciana, 

mans e pés, ademáis de diversas alteracións funcionais.

301 Asfixia Sen comentarios

105 Bardet-Biedl (Moon-

Biedl) Síndrome de

Enfermidade hereditaria multisistémica, que ten unha gran variabilidade de pre-

sentación clínica e xenética, caracterizada por polidactilia (dedos adicionais), re-

traso mental, obesidade, hipogonadismo, xordeira e retinitis pigmentaria. 

106 Batten, enfermidade 

de

Enfermidade neurolóxica progresiva hereditaria.

Os rasgos clínicos máis importantes son a regresión motora e cognitiva, as con-

vulsións e a pérdida visual progresiva.

107 CHARGE, Síndrome Amplia gama de problemas físicos. As siglas CHARGE están formadas polo acró-

nimo de:

C - coloboma (fisura conxénita no ollo),

H - Heart disease, enfermidade cardiaca,

A - Atresia of the choanae , atresia (oclusión dunha obertura natural) de coanas,

R - Retarded growth and development, retraso na medra.

G - Genital hypoplasia, hipoplasia (desenrolo incompleto ou defectuoso) xenital

E - Ear abnormalities, anomalías das orellas.

109 Cockayne, Síndrome É unha enfermidade hereditaria caracterizada polo retraso na medra, cataratas, 

ataxia (carencia da coordinación de movementos musculares), xordeira, retraso 

mental, criptorquidia (un ou ambos testículos non poden descender ó escroto) 

e un aspecto prematuramente envellecido. Os síntomas poden ser evidentes ó 

nacer ou ó cabo dun ano.

110 Cogan, Síndrome Enfermidade quizais autoinmune consistente na asociación de episodios de que-

ratitis (enfermidade con aumento do desenrolo e engrosamento da córnea do 

ollo) intersticial non sifilítica e disfunción audio vestibular nun prazo que non 

supera ous dous anos. 

Nas dúas terceiras partes dos casos poden afectarse outros órganos. 

401 Complicacións  por 

Prematuridade 

Sen comentarios

307 Derrame cerebral Sen comentarios

111 Cornelia de Lange, 

Síndrome

Enfermidade extremadamente rara, caracterizada por retraso pre e postnatal 

(antes e despóis do nacemento) do crecemento; presenta rasgos faciais carac-

terísticos, malformacións músculo esqueléticas en mans, pés, brazos e pernas e 

outras malformacións físicas. 

O rango e a severidade dos síntomas poden variar moito. Moitos nenos pre-

sentan retraso psicomotor e mental, pérdida de audición, desenrolo anor-

mal da linguaxe, malformacións dos sistemas gastrointestinal e xenitourinario, 

anomalías cardiacas, susceptibilidade crecente ás infeccións respiratorias e  

outras malformacións.
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112 Cri du Chat (Cromo-

soma 5p), Sín-drome 

(Maullido  de Gato, 

Síndrome) 

Enfermidade cromosómica conxénita, caracterizada por un choro distintivo que 

asemella o maullido dun gato e que vai modificando co tempo.

Predomina nas nenas. 

113 Crigler-Najjar,  

Síndrome

Enfermidade conxénita, metabólica, hereditaria, debida ó déficit na actividade 

enzimática da glucuronosiltransferasa. Caracterizada por ictericia (coloración 

amarela anormal da pel) progresiva, sen signos de insuficiencia hepática pero con  

hiperbilirrunemia (aumento anormal de billirrubina no sangue).

108 Cromosoma 18 Trátase de diversas enfermidades cromosómicas raras.

114 Crouzon (Cranio-facial 

Dystosis) Síndrome

Enfermidade  xenética caracterizada por anomalías no cráneo, a cara e o cere-

bro, hipoplasia   (desenrolo incompleto ou defectuoso) maxilar, craneosinostosis 

(peche prematuro das suturas) e órbitas pequenas, retraso mental e retraso mo-

derado do crecemento, herédase coma un rasgo autosómico dominante.

204 Citomegalovirus  

(CMV) 

Infección moi común causada por un virus. Pode ser un virus perigoso para as 

persoas que teñen defensas inmunolóxicas baixas e para as mulleres embaraza-

das. 

Se o virus infecta por primeira vez á muller durante o embarazo, corre o risco 

de dar a luz a un bebé infectado polo CMV, que podería causarlle perda auditiva, 

retraso mental e outros defectos de nacemento.

115 Dandy-Walker,  

Síndrome

Asociación de anomalías cerebrais conxénitas localizadas, que poden formar par-

te de cadros malformativos diversos e non constitúe un síndrome propiamente 

dito.

A tríada característica para establecer o diagnóstico é: hidrocefalia, ausencia de 

vermix cerebeloso e quiste da fosa posterior con comunicación co cuarto ven-

trículo.

138 Dexeneración  Opico-

Cochleo-Dentate 

Trastorno dos ollos e o sistema nervioso que se caracteriza pola progresiva perda 

visual e auditiva neurosensorial, así como por cuadriplexia espástica progresiva.

116 Down (Trisomia 21) 

Síndrome de

Un gran número destes nenos poden ter algún grado de perda de visión e / ou 

audición. 

303 Encefalitis Aínda que a maioría das formas de encefalitis son causadas por virus, as bacterias 

tamén poden provocar este problema. Por exemplo, a enfermidade de Lyme, a 

sífile ou a tuberculose.

Enfermidades 

infecciosas

En nenos explican algunhas deficiencias visuais.Toxoplasmosis, tuberculose, tra-

coma e o citomegalovirus veneris (CMV) tamén poden danar os ollos, antes ou 

despóis do nacemento.

501 Etioloxía sen

determinar 

Sen comentarios
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117 Goldenhar, Síndrome Síndrome polimalformativo conxénito. Amplia gama de síntomas e signos, con 

variabilidade según a severidade.  Afecta ó desenrolo do 1º e 2º arco branquial. 

Postúlase a existencia dun posible defecto, trauma ou exposición intraútero a 

determinados factores ambientais. 

As malformacións adoitan afectar á boca, oídos, ollos, podendo tamén localizarse 

nas vértebras. 

119 Hallgren Síndrome de Caracterizado por un trastorno ocular conxénito e unha perda de audición neu-

rosensorial, Retinitis pigmentaria, ataxia progresiva, e por retraso mental no 25 

por cento dos casos.

118 Hand-Schüller-

Christian, enfermedad 

(Histiocitosis X ou  

Histiocitosis das Célu-

las de Lan-gerhans)

Un grupo de enfermidades que desenrola síntomas semellantes aínda que moi 

variables en severidade.

A característica máis común é a acumulación anormal de histiocitos (un tipo es-

pecífico de células) en varios órganos formando granulomas. O tipo de dano cau-

sado por estas acumulacións depende do tamaño e da localización do granuloma 

(aumento anormal da presión intraocular).

120 Herpes-Zoster   

(o Hunt) 

Coñecido como culebrilla. Comenza na adolescencia coma unha erupción que 

conducen as vesículas e úlceras na pel. Cando a rama do nervio que suministra o 

ollo está involucrado, a frente, o nariz, os párpados e tamén poden verse afecta-

das. Chagas no nariz son un sinal clave da posible participación dos ollos.

Pode causar moitas afectacións oculares e resultar moi dolorosa, aínda que o 

brote espesase.

206 Hidrocefalia Os ventrículos cerebrais (espazos cerebrais) están dilatados (anormalmente en-

sanchados) e impiden o fluxo normal do líquido cerebroespinal que se acumula 

no cráneo e somete a un aumento de presión ós texidos do cerebro.

121 Hurler, Síndrome  

(enfermidade,  

Mucopolisacaridosis 

Tipo I)

Erro innato do metabolismo raro caracterizado polo déficit dunha enzima coñe-

cida como sulfatasa do iduronato.

Os síntomas e signos evidéncianse entre os dous e catro anos. Estos son retrasos 

progresivos na medra, rixidez articular, engrosamento dos beizos, a lingua e as 

fiestras do nariz. Tamén pode haber macrocefalia, pescozo curto e ensancha-

mento do peito, unha erupción dental tardía, perda progresiva do oído e hepa-

toesplenomegalia (aumento do fígado e do bazo).

122 Hurler, Síndrome 

(enfermedad, 

Mucopolisacaridosis 

Tipo I)

O xeito máis grave das mucopolisacaridosis. Os afectados non producen alfa-L-

iduronidasa lisosómica.

Durante o primeiro ano de vida tan só se aprecian leves retrasos do desenrolo 

e pouco a pouco van surxindo as manifestacións clínicas características: testa 

grande con dolicocefalia e hidrocefalia, que produce abombamento frontal e pro-

minencia das suturas craneais, rasgos faciais toscos con nariz ancha e cha e ponte 

nasal deprimido, cataratas, e deformidades e rixidez articular crecente. O neno 

queda inmovilizado arredor do terceiro ano de vida.

309 Provocado por pro-

ductos químicos

Sen comentarios
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304 Infeccións Sen comentarios

123 Kearns-Sayre, 

Síndrome

Enfermidade neuromuscular caracterizada por tres feitos primarios: parálise pro-

gresiva de certos músculos do ollo, retinitis pigmentaria  e cardiomiopatía (enfer-

midade do músculo cardiaco) que pode dar lugar a bloqueo do corazón.

Outras manifestacións son miopatía (debilidade do músculo), talla baixa, hipoacu-

sia (pérdida do oído) e ataxia cerebelosa.

Klippel Feil/Wilder-

vanck, Síndrome

Enfermidade conxénita que consiste na fusión conxénita de dous ou máis vérte-

bras cervicais; definida pola tríada característica, implantación baixa do cabelo, 

pescozo curto e limitación da movilidade do pescozo. 

Actualmente tamén coñecido como Secuencia de Klippel-Feil. 

Klippel-Trenaunay, 

Síndrome

Enfermidade rara conxénita manifesta na infancia ou adolescencia. 

Caracterízase por: anxiomas cutáneos de cor viño do porto, que poden afectar 

a casi todas as partes do corpo e que chegan a ser de gran tamaño e poden oca-

sionar comunicacións arterio-venosas entre eles, hipertrofia dos texidos brandos 

e óseos dun membro.

Acompáñase de varices, anxiomas de órganos internos, hepatoesplenomegalia, 

linfanxiomas e nevus de carácter flamíxero ou varicoso. Lesións oculares. Insufi-

ciencia renal, lipodistrofia (trastorno do metabolismo das graxas) de membros, 

escoliosis, alteracións do aparato urinario como hipospadias.  Poden presentarse 

lesións neurolóxicas.

125 Klippel-Trenaunay-

Weber Síndrome de

Mesmos síntomas que o síndrome de Klippel-Trenaunay, pero que afecta ás dife-

rentes rexións do organismo.

126 Kniest, displasia Afectación ósea xeralizada, que pode afectar a calqueira das partes fundamentais 

do óso e que habitualmente se acompaña de estatura curta e desproporcionada. 

Chámaselle condición enanoide.

128 Leigh, enfermidade A enfermidade de Leigh é unha enfermidade neurometabólica conxénita.

A clínica e o curso da enfermidade son moi variables e caracterízase fundamen-

talmente por afectación multisistémica, aínda que con predominio de lesións no 

sistema nervioso central, necrosis do tallo cerebral e dos ganglios basais, que 

producen un retraso no desenrolo, retraso psicomotor, convulsións, ataxia, neu-

ropatía periférica e atrofia óptica. Acompáñase de crise de acidosis con vómitos 

intensos, debilidade muscular, hipotonía con movementos escasos das extremi-

dades, nistagmus, retinitis pigmentaria, hepatopatía e cardiomiopatía.

306 Lesións severas na 

cabeza

Sen comentarios

129 Marfan, Síndrome O síndrome de Marfan é unha enfermidade hereditaria do texido conxuntivo 

que produce afectación multisistémica, que sobre todo afecta ó esqueleto, ós 

pulmóns, ós ollos, ó corazón e ós vasos sanguíneos.
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131 Maroteaux-Lamy, 

Síndrome (MPS VI) 

Deficiencia na enzima arilsulfatasa B, tamén chamada N-acetilgalactosamina-4-

sulfatasa. 

Retraso do crecemento a partir dos dous a tres anos de idade, con tosquedade 

dos rasgos faciais e anomalías nos ósos de mans e de columna dorsal. Tamén 

pode existir rixidez articular; a intelixencia non adoita afectarse.

130 Marshall, Síndrome Enfermidade rara do desenrolo embrionario.

Caracterízase por maduración ósea acelerada, retraso mental e na medra, frente 

prominente e narinas antevertidas. Acompáñase de: problemas na medra, pri-

meira e segunda falanxes dos dedos anchas, terceira falanxe hipoplásica, meta-

carpianos anchos, ósos largos finos, cara pequena, ollos prominentes, sinofridia 

(as cellas que crecen xuntas), escleróticas azuis, ponte nasal chairo, nariz pe-

queno, anomalías das orellas, micrognatia (mandíbula anormalmente pequena), 

microstomía (orificio bucal pequeno), paladar oxival, atresia (oclusión dunha 

abertura natural) ou estenosis (anormalmente estreita) de coanas, laringomalacia 

(reblandecemento da larinxe), mala posición da larinxe, que lles leva a adoitar 

unha postura compensadora con hiperextensión do pescozo, hipertricosis, her-

nia umbilical, onfalocele, hipotonía.

305 Meninxite Infección bacteriana ou abacteriana que causa inflamación das membranas que 

cubren o cerebro e a médula espinal.

Os síntomas son febre e escalofríos, cambios no estado mental, náuseas e vómi-

tos, fotofobia, dor de testa intenso, pescozo ríxido (meninxismo).

As complicacións poden levar a dano cerebral, hipoacusia ou xordeira, hidroce-

falia, pérdida da visión.

208 Microcefalia Tamaño da testa significativamente por debaixo do normal para a idade e sexo 

dunha persona.

132 Moebius, Síndrome Enfermidade do desenrolo, non progresiva, que se caracteriza por parálise facial 

dende o nacemento.

No 30 ó 50% dos casos, aparece un certo grado de ptosis palpebral (párpa-

dos caídos), retraso mental de grado variable, hipoacusia neurosensorial, tras-

tornos psicolóxicos e da conducta como autismo, afectación difusa do sistema 

nervioso central. 

133 Monosomia 10p 

(Cromosoma 10) 

Enfermidade cromosómica na que falla a porción distal do extremo do brazo 

corto do cromosoma 10.

Os síntomas físicos máis importantes poden incluir micrognatia, abombamento 

do óso frontal, orellas pequenas, microcefalia, retraso do desenrolo, defectos 

do corazón, anomalías dos órganos reproductivos, e defectos do aparato xénito 

urinario. É frecuente a presencia de retraso mental.
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134 Morquio, Enfermedad 

(MPS IV-B)

Existen dúas formas clínicas: os síndromes A e B de Morquio, débense a un 

déficit da enzima N-acetil galactosamina-6-sulfatasa e beta-galactosidasa,  

respectivamente.

Acúmulo do queratán sulfato e as anomalías dos ósos da testa, do tórax, das 

mans, dos xeonllos e da columna dorsal. As anomalías esqueléticas na forma IV-B 

son xeralmente máis leves que na IV-A. A intelixencia está intacta.

209 Neonatal Herpes 

Simple (HSV)

Enfermidade que afecta a nenos recén nados infectados co virus do herpes sim-

ple (HSV).

Na súa forma severa o herpes neonatal é unha enfermidade grave caracterizada 

por bochas da pel e das membranas mucosas. Tamén poden infectarse o fígado, 

o bazo, os pulmóns, o cerebro, os riles, e glándulas suprarrenais.

135 NF1 – Neurofibro-

matosis (von  

Recklinghausen,  

nfermidade)

Enfermidade multisistémica, progresiva, hereditaria que afecta principalmente ó 

sistema nervioso e a pel e está caracterizada polo desenrolo de tumores na vaina 

de mielina dos nervios. 

Caracterízase por: manchas marrones de cor café con leite na pel, tumores be-

nignos múltiples na cuberta dos nervios (neurofibromas) e os nódulos de Lisch.

Aparecen frecuentes complicacións como problemas de aprendizaxe, escoliosis, 

epilepsia e o desenrolo de tumores malignos (2-5%). Gran variabilidade clínica

136 NF2 – Neurofibro-ma-

tosis acústica bilateral

Enfermidade multisistémica, progresiva, hereditaria que se caracteriza pola pre-

sencia de tumores benignos nos nervios auditivos, podendo tamén desenrolar 

outros tumores do sistema nervioso central.

A principal manifestación clínica son os schwannomas vestibulares, tumores be-

nignos xeralmente bilaterais; pérdida auditiva que comenza sendo unilateral e 

remata, uns anos despois, sendo bilateral e tamén con mareos e alteracións do 

equilibrio. 

Acompáñase doutros tumores sobre todo do sistema nervioso central e altera-

cións oculares

137 Norrie, enfermidade Consiste nun defecto na retina polo cal non se transmite correctamente a infor-

mación neurolóxica, de modo que os nenos nacen cegos. A cegueira é conxénita. 

Tamén pode afectar ó oído, aínda que a xordeira se presenta máis tardíamente e, 

nalgúns casos, sufrir retraso mental.

Pallister Killian Mosaic, 

Síndrome 

Enfermidade cromosómica que ocorre sen ningunha razón evidente. 

Os síntomas maiores poden incluir braquicefalia (cabeza aplanada na parte poste-

rior), sutura frontal marcada, faciana chaira e cadrada, nariz pequeno, comisuras 

dos beizos caídas, beizos inferior groso e superior fino, orellas displásicas. Pode 

acompañarse de malformacións torácicas e vertebrais, mans curtas e hiperlaxi-

tude articular.
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139 Pfeiffer, Síndrome Enfermidade xenética caracterizada por craneosinóstosis (peche prematuro das 

suturas), exoftalmos (protrusión anormal do globo do ollo), pulgares anchos, sin-

dactilia (fusión conxénita ou accidental de dous ou máis dedos entre si), turribra-

quicefalia (testa con vértice puntiagudo), asimetría craneofacial, hipoplasia maxi-

lar, hipertelorismo (aumento da separación dos ollos), ptosis palpebral (párpados 

caídos), estrabismo, paladar oxival, mala posición dental, hipoplasia de falanxes 

medias, primeiro metatarsiano ancho e curto.

141 Pierre-Robin, 

Síndrome 

Enfermidade xenética caracterizada por micrognatia, paladar hendido, e glosop-

tosis (caída da lingua hacia atrás). Todo iso leva asfixia, atragantamento e otitis 

medias de repetición.

140 Prader-Willi , Síndrome Enfermidade do desenrolo embrionario que se caracteriza por obesidade, hipo-

tonía, retraso mental e hipoxenitalismo.

Pode presentar, entre outras, alteracións oculares.

142 Refsum Síndrome Enfermidade do metabolismo dos lípidos. 

Os síntomas poden incluir polineuritis (neuritis é a inflamación ou dexeración dun 

nervio), ataxia cerebelosa, retinitis pigmentaria, anosmia, xordeira, opacidades 

corneais, e alteracións cutáneas.

201 Rubeola conxénita É unha infección causada pola Rubeola que pasa da nai ó neno durante o desen-

rolo fetal ou no momento do nacemento.

O neonato poderá sufrir pérdida auditiva, ocular (cataratas ou dexeración pro-

gresiva), afectacións cardíacas e cerebrais. 

143 Scheie, Síndrome (MPS 

I-S) 

Enfermidade do grupo das mucopolisacaridosis. Os afectados carecen de alfa-L-

iduronidasa lisosómica.

Os síntomas poden non aparecer ata a idade de 4 ou 5 anos e poden ser: rasgos 

faciais toscos, aumento do vello corporal, boca ancha con beizos grosos, opaci-

dade da córnea e pérdida progresiva da visión que remata en cegueira, prognatis-

mo, rixidez en articulacións, mans en forma de garra e pés deformes.

124 Secuencia  Klippel-Feil Enfermidade conxénita que consiste na fusión conxénita de dous ou máis vérte-

bras cervicais; definida poa tríada característica, implantación baixa do cabelo, 

pescozo curto e limitación da movilidade do pescozo.

Tamén coñecido comunmente como síndrome de Klippel-Feil/Wil¬dervanck.  

202 Sífilis  Conxénita Infección causada pola sífilis que pasa da nai ó neno durante o desenrolo fetal ou 

no momento do nacemento.

Os síntomas cedos comprenden irritabilidade, retraso no desenrolo e febre 

inespecífica. Algúns desenrolan erupción ou úlceras. os signos tardíos aparecen 

como anomalías dentais, cambios óseos, compromiso neurolóxico, cegueira e 

xordeira.  

144 Smith-Lemli-Opitz 

(SLO), Síndrome ou 

SLOS

Enfermidade caracterizada por retraso mental, hipotonía, dismorfismo facial, 

anomalías das extremidades, xenitais e riles.
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145 Stickler, Síndrome Enfermidade que pertence ás chamadas colaxenose do tipo II. Leva artro-oftal-

mopatía (afección que afecta ó ollo e ás articulacións) conxénita e hereditaria.

Os nenos afectados presentan alteracións oculares, oro faciais,  

auditivas e óseas.

146 Sturge-Weber, 

Síndrome 

Enfermidade que pertence ó grupo das facomatoses. 

Caracterízase fundamentalmente por anxiomas en diferentes localizacións, calci-

ficacións cerebrais, crises epilépticas e glaucoma.

Como consecuencia da intensidade e frecuencia das crisis vaise producindo un 

deterioro neurolóxico progresivo: hemiparesia e hemiplexia contralaterais ó lado 

afecto e deterioro mental de severidade variable en función do grao de atrofia 

cerebral.

203 Toxoplasmosis 

conxénita 

Infección causada pola toxoplasmosis que pasa da nai ó neno durante o desenrolo 

fetal ou no momento do nacemento.

O neno pode nacer con: infeccións nos ollos, o fígado e o bazo máis grandes do 

normal, ictericia  e neumonía. Algúns morren ós poucos días de nacer. Ás veces, 

desenrólase progresivamente: graves trastornos da vista e do oído, parálise cere-

bral, ataques de apoplexía e outros problemas. 

302 Trauma Directo ó ollo 

ou ó oído.

Causado por accidentes con feridas na cara que danen os nervios visuais e au-

ditivos, exerzan presión ós ollos e oído que provoquen disfuncións, ou deixen 

obxetos extranos daniños no ollo e o oído. 

147 Treacher Collins, 

Síndrome

Enfermidade hereditaria. Síndrome polimalformativo caracterizado por anoma-

lías craneofaciales debido á hipoplasia de certas porcións do cráneo: bordes su-

praorbitales e arcos zigomáticos.

Presentan unha apariencia facial moi característica e alteracións do pabellón auri-

cular con ausencia ou atresia de conductos auditivos e xordeira.

148 Trisomy 13 (Triso-my 

13-15, Patau, Síndro-

me) 

Enfermidade cromosómica caracterizada pola presencia dun cromosoma  

13 adicional 

Caracterízase por un cadro polimalformativo moi grave, retraso na medra pre 

e postnatal, retraso psicomotor e mental profundo, anomalías oculares e altera-

cións xenitais, especialmente nos varóns. 

As malformacións son: do sistema nervioso, anomalías craneais, anomalías ocu-

lares, cardiopatías, anomalías do aparato xenitourinario e das extremidades. 

Acompáñase de hipoplasia de mamilas. 

149 Trisomy 18 (Edwards, 

Síndrome) 

Enfermidade cromosómica caracterizada pola presencia dun cromosoma adicio-

nal no par 18.

Clínicamente se caracteriza por: talla curta, retraso mental e do desenrolo, e 

hipertonía.

Acompáñase de diversas anomalías: cardíacas, cráneo faciais, oculares, esqueléti-

cas, uroxenitais, gastrointestinais e do sistema nervioso central.

308 Tumores Sen comentarios
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150 Turner, Síndrome Cromosomopatía caracterizada por talla curta, infantilismo sexual, pesco-

zo alado, cúbito valgo (desviación esaxerada hacia dentro do antebrazo) e  

cariotipo 45,X.

No momento do nacemento pódense caracterizar pola presencia dun edema 

característico no dorso das mans e pés, así como polos pliegues laxos de pel na 

nuca. Son frecuentes baixo peso e talla curta. Na infancia aparecen membranas 

cervicais, línea máis baixa de implantación posterior do cabelo, micrognatia, ore-

llas prominentes, epicantus (dobleces adicionais da pel nas esquinas internas dos 

ollos), paladar oxival, tórax ancho que produce a impresión de que os pezóns 

están moi separados, cúbito valgo e convexidade excesiva das uñas das mans.

Uso de medicamentos 

durante o embarazo 

O uso de calquer medicamento durante o embarazo débese  estudar polo miúdo 

e estar indicado polo profesional médico competente.

207 Uso maternal de  

drogas 

Sen comentarios

151 Usher I, Síndrome de Enfermidade xenética rara que asocia retinitis pigmentaria  progresiva e hipoacu-

sia neurosensorial de intensidade moderada ou grave.

Principal causa de xordocegueira na infancia. 3-10% de casos conxénitos. O tipo 

1 ocasiona  xordeira profunda e alteracións do equilibrio por alteracións vestibu-

lares; a retinitis pigmentaria pode ser de inicio precoz.

152 Usher II, Síndrome de Enfermidade xenética rara que asocia retinitis pigmentaria  progresiva e hipoacu-

sia neurosensorial de intensidade moderada ou grave.

Principal causa de xordocegueira na infancia. 3-10% de casos conxénitos. O tipo 

2 ocasiona dificultades de audición, sen alteracións do equilibrio; a retinitis pig-

mentaria adoita aparecer aredor dos dez anos

153 Usher III, Síndrome de Enfermidade xenética rara que asocia retinitis pigmentaria  progresiva e hipoacu-

sia neurosensorial de intensidade moderada ou grave.

Principal causa de xordocegueira na infancia. 3-10% de casos conxénitos. O tipo 

3 ocasiona  pérdida de audición progresiva, a retinitis pigmentaria ten unha idade 

de aparición variable.

154 Vogt-Koyanagi-Harada, 

Síndrome 

Enfermidade que afecta órganos naturalmente pigmentados. Créese que os me-

lanocitos son a célula diana dunha posible lesión autoinmune.

Afecta en especial ós ollos: uveitis granulomatosa anterior precoz e bilateral con 

iritis e en ocasións desprendemento de retina, glaucoma agudo secundario e ca-

tarata e unha epiteliopatía cicatricial difusa dos polos posteriores. Pode chegar 

progresivamente á cegueira.

Asocia varias manifestacións sistémicas, entre elas: trastornos da audición con 

hipoacusia neurosensorial. 
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155 Waardenburg, 

Síndrome 

Enfermidade hereditaria que se debe a unha migración anormal desde as crestas 

neurales de elementos que se derivan destas: os melanocitos e as células do 

nervio auditivo.

Clínicamente caracterízase por anomalías faciais: desplazamento lateral con 

distopia lateral dos cantos internos dos ollos ou distopia canhorum; algúns casos 

presentan heterocromía (distinta cor) do iris total ou parcial, nariz de base ancha; 

xordeira conxénita neurosensorial, fronte branca e hipopigmentación cutánea. 

Algúns pacientes presentan unhas alteracións cutáneas idénticas ás do albinismo 

parcial ou piebaldismo. 

156 Wildervanck, 

Síndrome de

Enfermidade xenética que afecta principalmente ás mulleres.

Clínicamente  caracterízase por sufrir a condición ósea do síndrome Klippel-

Feil, ademáis anomalías nos movementos oculares (Síndrome de Duane) e/ou 

xordeira conxénita. Sofren unións ou fusións anómalas nas vértebras cervicais. 

Anomalías físicas poden estar presentes.

157 Wolf-Hirschholm, 

Síndrome (Trisomia 4p) 

Enfermidade do desenrolo, caracterizada por anomalías conxénitas múltiples e 

retraso mental.

Clínicamente caracterízase por unha faciana peculiar en forma de “casco grego”, 

microcefalia, asimetría craneal, hipertelorismo, coloboma bilateral, retrognatia, 

boca en forma de carpa, orellas displásicas e de implantación baixa, convulsións 

con inicio cedo xeralmente ós 9-10 meses, cardiopatía conxénita, pene incurva-

do, hipospadias e retraso mental.

Wolfram, Síndrome Enfermidade multisistémica, conxénita  definida como a asociación de diabetes 

mellitus, diabetes insípida, atrofia óptica e xordeira.

Poden presentar signos de afectación do tronco cerebral: crisis mioclónicas, 

ataxia, rixidez axial, deterioro cognitivo, piramidalismo e trastornos psiquiátri-

cos; alteracións xénito urinarias: hidrouréter, incontinencia urinaria neuróxena; 

alteracións endocrinolóxicas: xinecomastia, atrofia testicular, amenorrea, retraso 

da maduración sexual e bocio.
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Anexo I. Definición Española de XORDOCEGUEIRA 

como Discapacidade con Entidade Propia

A Lei 27/2007 do 23 de outubro, publicada no BOE do 24 de outubro, estabrece a seguinte 

definición:

Persoas con xordocegueira: son aquelas persoas cun deterioro combinado da vista e o oído que  

dificulta o seu acceso á información, á comunicación e á mobilidade. Esta discapacidade afecta 

gravemente ás habilidades diarias necesarias para unha vida mínimamente autónoma, require 

servizos especializados, persoal específicamente formado para a súa atención e métodos espe-

ciais de comunicación.
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Anexo II. Declaración 01/2004 do Parlamento Europeo 

(Carta dos dereitos das persoas con xordocegueira de 

Europa)

12 de xaneiro de 2004            1/2004

DECLARACIÓN POR ESCRITO

presentada de conformidade co artigo 51 do Regulamento

por Richard Howitt, Mario Mantovani, Elizabeth Lynne, Patricia 

McKenna e Ilda Figueiredo

sobre os dereitos das persoas xordocegas

Data de caducidade: 12 de abril de 2004

DC\518881ES.doc         PE 340.817

ES            ES



· 64 ·  

1/2004

Declaración por escrito sobre os dereitos das personas xordocegas

O Parlamento Europeo,

– Visto o artigo 51 do seu Regulamento, 

– Vistos o artigo 13 do Tratado da Unión Europea e o principio da dignidade humana,

A. Considerando que a xordocegueira é unha discapacidade específica consistente nun deterioro combinado da 

vista e o oído que dificulta o acceso á información, á comunicación e á movilidade,

B. Considerando que na Unión Europea hai aproximadamente 150 000 persoas xordocegas,

C. Considerando que algunhas destas persoas son completamente cegas e xordas, pero que a maioría conserva 

en parte un ou ambos sentidos,

D. Considerando que as persoas que sofren esta discapacidade específica precisan unha axuda especial por parte 

de persoas con coñecementos especializados, 

1. Pide ás institucións da Unión Europea e ós Estados membros que recoñezan e respeten os dereitos das persoas 

xordocegas;

2. Declara que as persoas xordocegas deberían ter os mesmos dereitos que os demáis cidadáns da Unión Euro-

pea e que estos dereitos deberían garantirse mediante unha lexislación axeitada en cada Estado membro e 

incluir:

 o dereito a participar na vida democrática da Unión Europea,•	

 o dereito a traballar e a ter acceso á formación, coa iluminación, o contraste e as adaptacións axei-•	

tadas,

 o dereito a coidados de saúde e sociais centrados na persoa,•	

 o dereito a aprendizaxe ó longo de toda a vida,•	

 o dereito a recibir unha axuda persoalizada, no seu caso mediante guías comunicadores, intérpretes •	

e/ou mediadores para persoas xordocegas; 

3. Encarga ó seu Presidente que transmita a presente Declaración, acompañada do nome dos asinantes, á Co-

misión, ó Consello e ós Gobernos dos Estados membros.

PE 340.817     2/2    DC\518881ES.doc

ES            ES
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 Anexo III. ”Estudo Sociodemográfico e de Necesidades 

das Persoas Xordas e Xordocegas de Cataluña”.

Este estudo foi efectuado en xullo de 2001 e non se chegou a publicar completo. A situación 

do colectivo dende aquel estudo ata agora empeorou na área de educación e non mellorou no 

resto de áreas. Só podemos falar de mellora na área política coa aprobación de leis non espe-

cíficas como son:

Lei do Parlamento Español 121/000073 •	 “Pola que se recoñece e regula a lingua de signos espa-

ñola e se regulan os medios de apoio da comunicación oral ás persoas xordas, con discapacidade 

auditiva e xordocegas.”

Lei 39/2006 do 14 de decembro de “Promoción da Autonomía persoal e atención ás per-•	

soas en situación de dependencia”.

Estas leis son moi recentes e, ata o de agora, aínda non significan mellora para o colectivo.

Voltando ó estudo Sociodemográfico, é oportuno engadir a continuación algunhas das observa-

cións e as demandas que se recollían:

As axudas técnicas necesarias para este colectivo aínda están pensadas só para as persoas xordas e/

ou persoas cegas, faltando medios específicos para persoas xordocegas. Neste sector da poboación, 

cada persoa é diferente e polo tanto, os recursos e soportes que necesiten teranse que axustar á 

especificidade de cada caso. Polo tanto, todos aqueles recursos que se promovan e reclamen dende 

as dúas modalidades ás personas xordas e ás persoas cegas, considéranse importantes para poder 

aplicar ó colectivo da Xordocegueira; a parte dos específicos do propio colectivo como a lingua de 

signos apoiada ou ó dactilolóxico.

As persoas xordocegas -ou os seus familiares- destacan o acusado aillamento en que viven e as gran-

des dificultades de comunicación coas persoas de arredor, especialmente as máis próximas. Por isto 

manifiestan a necesidade dunha terceira persoa que, normalmente, é a figura da nai que asuma 

esta tarefal. Esta dependencia continuada, exprésase no senso de garantir a máxima autonomía e 

calidade de vida dentro deste colectivo.

Asumir a Xordocegueira tanto do fillo como por parte da mesma persoa afectada, non é doado. Neste 

estudo observouse, expresado de diferentes xeitos, que algunhas persoas –sobre todo no momento 
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da detección-, padeceron angustia e depresións. Exprésase o desexo e a necesidade de relacionarse 

con outras persoas xordocegas e con familiares destas. Coñecer persoas coa mesma situación (tanto 

proxenitores coma persoas xordocegas), axuda a aceptar a Xordocegueira.

Con todo, o grado de angustia entre as familias continúa sendo moi elevado, polo feito de asumir 

unha responsabilidade continuada. Moitos proxenitores expresan que ter un fillo ou unha filla con 

Xordocegueira é unha situación absorbente, e que afecta tamén a outros familiares, como os ir-

máns. Neste senso, pide espazos de respiro para os pais, ou unha persoa “canguro”, que coide do 

fillo xordocego, dende unhas horas ata uns días.

Ó longo deste proxecto, reiterouse a idea de que este colectivo ten as necesidades pouco cu-

bertas: de estimulación precoz, de escolarización, transporte especializado,… Precisan servizos 

individualizados para atender a especificidade de cada caso. Para acadar os servizos que desexan, 

manifiestan que teñen que tramitar moitos documentos para chegar a conseguilo. Ás veces, retíra-

selles o servizo por ser o único na zona.

A pesar de que non existen servizos especializados para atender ás persoas xordocegas, faise patente 

que, segundo en que territorio se viva, teñen maior ou menor dificultade para atender as súas nece-

sidades. Fóra da área Metropolitana, as necesidades acentúanse e faise máis difícil a atención.

A nivel da detección e da atención precoz, as persoas con xordocegueira conxénita - ou conxénita 

a xordeira ou a cegueira- coinciden no retraso na detección (polo menos unha das dúas discapaci-

dades). Coma nas persoas xordas, neste primeiro intre os proxenitores séntense, por unha parte, 

incrédulos diante do diagnóstico, e pola outra, confusos, desorientados e desatendidos para atender 

ó seu fillo ou filla. É unha cuestión que tamén se manifesta nas persoas adultas con Xordocegueira 

adquirida. O grado de insatisfacción na atención recibida durante esta etapa é moi elevado.

Pónse de manifesto que faltan profesionais especializados en Xordocegueira  sobre todo nas áreas de 

sanidade e educación. Opinan que non saben como tratalos e onde derivalos. Existe un gran valeiro 

no coñecemento deste campo. O grado de insatisfacción é elevado (máis do 99% en sanidade e un 

70% en educación)

A escolarización é un aspecto clave, posto que non saben onde encaixar estos alumnos, aparte que 

non todas as escolas os aceptan. Por canto á educación dos nenos xordocegos de nivel de funciona-

miento medio/baixo para os que as alternativas educativas en escola integrada ou en aulas de nenos/

as xordos non sexan apropiados pídese a creación de aulas específicas de Xordocegueira.



· 67 ·

Na idade laboral, manifestan que é unha gran axuda – ó tempo que mellora a autoestima- o feito 

de poder traballar, tanto en tarefas productivas como recreativas (tareas do fogar). Poder traballar, 

tendo en conta as súas capacidades e limitacións (vista ou oído), comporta gratificación persoal e 

unha certa autonomía.

Por outra beira, polas opinións recollidas neste sector da poboación, maniféstase que, precisamente, 

destas capacidades e límites ás persoas xordocegas  coñécense pouco. Neste senso, aínda queda 

moito por facer en sensibilización cidadá.

Finalmente, expresar que no sector da Xordocegueira, non só falla sensibilizar á cidadanía respecto 

do coñecemento  desta discapacidade, senón que en xeral aínda queda moito por facer, tanto en ser-

vizos e formación de profesionais, como en investigación da súa situación, necesidades e soportes.

DEMANDAS FORMULADAS NESTE SECTOR DA POBOACIÓN

Demandan soportes básicos para axudar á autonomía das persoas xordocegas e que sexan sub-

vencionadas pola administración (mega-lupas, bastón, lingua de signos, braille, Internet, anteollos 

especiais,…). 

Por outra parte, hai que mellorar a adaptación do entorno para estas persoas. Neste senso, algunhas 

propostas formuladas no campo da xordeira poden ser útiles para que as persoas xordocegas acce-

dan á información, como por exemplo, a subtitulación, os intérpretes e guías-intérpretes en lugares 

públicos ou en espazos onde aquela persoa se mova (ó médico, de cursos, desplazamentos a outros 

pobos ou cidades,…). Tamén se pide o acceso a axudas económicas por parte da administración 

para adaptar a vivenda.

Tendo como premisa que cada persoa con xordocegueira ten as súas características, potencialidades 

e límites, as axudas e os soportes terán que estar contemplados de forma individualizada e axusta-

dos ás necesidades de cada persoa. 

Considérase primordial estar en contacto e relacionarse con outras persoas que se atopen na mes-

ma situación (entre afectados ou entre familiares), para poder paliar o sentimento de soidade, 

compartir angustias,… así mesmo coma ter un espazo para traballar aspectos de axuda mutua, 
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autonomía persoal e autoestima. Tamén que sexa un espazo para atopar a información que lles  

poida beneficiar.

En relación ós nenos xordocegos, os familiares piden a súa escolarización adecuada no momento 

axeitado en relación a súa idade e as súas posibilidades. Tamén, que se cubran económicamente 

aquelas axudas necesarias, como o transporte especial dende a casa ata a escola.

Polo que fai ás persoas xordocegas adultas, pídese residencias específicas para elas.

Piden persoas de soporte ó fogar para coidar dos afectados (e coidadores) co fin de que os pais poi-

dan disfrutar dalgún respiro, así mesmo coma servizos de canguros nalgúns momentos do día.

Reclámase unha redefinición dos baremos de valoración ás persoas con discapacidade, xa que as li-

mitacións ás persoas xordocegas xeralmente non están ben contempladas á hora de recibir soportes 

e axudas... 

Por último, considérase que hai que facer campañas de sensibilización cidadadá cara as persoas 

xordocegas de diferentes niveis: nas escolas e na sociedade en xeral, pasando  por diversos ámbitos 

vitais, como o laboral.
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 Anexo IV. Proposición no de lei 161/000800 do 27 de 

decembro de 2005

        161/000800

A Comisión non permanente para as Políticas Inte-grais da 

Discapacidade na súa sesión do día 29 de novembro de 2005, 

acordou aprobar con modificacións a Proposición non de Lei 

relativa á xordocegueira como discapacidade que afecta gra-

vemente as habilidades diarias necesarias para poder levar 

unha vida mínimamente autónoma, presentada polo Grupo 

Parlamentario Socialista do Congreso e publicada no «BOCG. 

Congreso dos Diputados», serie D, núm. 187, do 18 de abril 

do 2005, nos seguintes termos:

«O Congreso dos Diputados insta ó Goberno a:

Seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo, 1. 

modificar o Real Decreto 1971/1999, do  23 de decem-

bro, de procedemento para o  recoñecemento, declara-

ción e calificación do grado de minusvalía, tipificando nel 

a xordocegueira como discapacidade específica en tanto 

que aumenta os efectos da disca-pacidade ó tratarse da 

combinación de dúas discapacidades distintas.

Se contemple dita discapacidade específica en cantas 2. 

disposicións vixentes obren no  or¬de-namento xurí-

dico español.»

A dita Proposición no de Lei formulouse unha enmenda, cuio 

texto, asimismo, se inserta.

Ordénase a súa publicación de conformidade co previsto no 

artigo  97 do Reglamento da Cámara.

Palacio do Congreso dos Diputados, 13 de decembro de 

2005.—P. D. O Secretario Xeral do

Congreso dos Diputados, Manuel Alba Navarro.

A Mesa da Comisión non Permanente para as Políticas Inte-

grais da Discapacidade

O Grupo Parlamentario Popular no Congreso, ó amparo do 

disposto no artigo 193 e  seguintes do Reglamento da Cáma-

ra, presenta a seguinte enmenda á Proposición non de Lei, 

do Grupo Parlamentario Socialista, relativa á xordocegueira 

como discapacidade que afecta gravemente as habilidades 

diarias necesarias para poder levar unha vida mínimamemen-

te autónoma.

Enmenda

De modificación.

Sustituir o punto primeiro polo seguinte:

«Seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo, mo-

dificar o Real Decreto 1971/1999 do 23 de decembro, de 

procedemento para o  recoñe-cemento, declaración e califi-

cación do grado de minusvalía, tipificando nel a xordoceguei-

ra como discapacidade específica en tanto que aumenta os 

efectos da discapacidade ó tratarse da combi-nación de dúas 

discapacidades distintas».

Xustificación.

Tipificar a xordocegueira coma unha discapacidade específica 

posto que trata da combinación de dúas discapacidades dis-

tintas.

Palacio do Congreso dos Diputados, 28 de no-vembro de 

2005.—Eduardo Zaplana Hernández-

Soro, Voceiro do Grupo Parlamentario Popular no Congre-

so.
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Anexo V. Artigo 4. Definicións; Disposición adicional 

sexta. Atención á xordocegueira 

LEI 27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoñecen as linguas de signos españolas 

e se regulan os medios de apoio á comunicación oral das personas xordas, con disca-

pacidade auditiva e xordocegas.

Artículo 4. Definicións

e) Persoas con xordocegueira: Son aquelas persoas cun deterioro combinado 

da vista e o oído que  dificulta o seu acceso á información, á comunicación 

e á mobilidade. Esta discapacidade afecta gravemente ás habilidades diarias 

necesarias para unha vida mínimamente autónoma, require servizos espe-

cializados, persoal específicamente formado para a súa atención e métodos 

especiais de comunicación.

Disposición adicional sexta. Atención á xordocegueira.

O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais realizará un estudo no que se 

determine o número de persoas con xordocegueira, as súas condicións de 

vida e a súa ubicación xeográfica, a efectos de determinar os centros de re-

ferencia que se deberán crear, así como o esta-blecemento de recursos máis 

acordes coas especiais necesidades deste colectivo.
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Glosario

Accesibilidade Ter acceso, paso ou entrada a lugares ou actividades sen ningunha limitación por razón de defi-

ciencia, discapacidade ou minusvalía.

Urbanística: referida ó medio urbano ou físico. 

Arquitectónica: referida a edificios públicos e privados. 

Transporte: referida ós medios de transporte públicos. 

Comunicación: referida á información individual e colectiva.

Audífono Exoprótesis auditivas destinadas a compensar as diferentes hipoacusias, ata 90dB de pérdida. 

Amplifica o son.

Audiometría Conxunto de técnicas, tests ou probas para investigar a audición dunha persoa. Úsanse os audí-

metros, aparatos que emiten unha serie de sons a diversas intensidades e frecuencias co obxeto 

de determinar os limiares de audición.

Autodeterminación Dereito a escoller, gobernarse e de poder facer o posible para que se cumpran os propios  

desexos.

Axudas técnicas Instrumentos que facilitan a independencia das persoas e o desenrolo persoal. Ver CEAPAT e 

SIRIUS

Burn out Térmo anglosaxón que se refire ó agotamento emocional e físico, as veces crónico, que pode 

sufrir unha persoa polo seu traballo.

CAD Centro De Atención a persoas con discapacidade.

CADES Centro de día de Atención Especializada onde se traballa de forma indi-vidualizada a fin que os 

usuarios adquiran e/ou manteñan a máxima autonomía persoal e social.

CDIAP Centro De Desenrolo infantil e de Atención precoz.

CEAPAT O Centro Estatal de Autonomía Persoal e  Axudas Técnicas é un centro tecnolóxico dependente 

do IMSERSO,  está adicado a potenciar a accesibilidade integral: arquitectónica, urbanística, de 

transporte, comunicación e servizos; así como o desenrolo tecnolóxico. Promove a optimización 

de axudas técnicas e o deseño para todos, a fin de mellorar a calidade de vida de todos os cida-

dáns, con especial atención a personas con discapacidade e persoas maiores.
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Cegueira Ausencia de visión. Dende un punto de vista oftalmolóxico chámase cegueira en senso estricto á 

ausencia total de percepción visual, incluíndo a percepción luminosa, pero na orde médico-legal, 

e atendendo á incapacidade funcional que supón, homológase a cegueira total coas disfuncións 

moi acusadas da capacidade visual. Valórase non só a agudeza visual, senón as posibles alteracións 

do campo visual. Así, considérase cego ó individuo que ten unha agudeza visual menor de 1/50 

ou ben ó que ten menos de l/35 e un campo visual limitado a 30º, ou ben unha agudeza de 1/20 

cun campo de 15º.

Para pertencer á ONCE, as persoas con cegueira ou deficiencia visual teñen que cumplir as con-

dicións obxetivas que se resumen no Artigo 8.1 dos estatutos da ONCE. Poden afiliarse á ONCE 

todos os cidadáns españois que así o soliciten e que, examinados por un oftalmólogo autorizado 

pola Organización, se comprobe que cumplen en ambos ollos e cun pronóstico de non melloría 

visual, polo menos, unha das seguintes condicións:

a) Agudeza visual igual ou inferior a 0,1 (1/10 da escala de Wecker), obtida coa mellor correc-

ción óptica posible.

b) Campo visual disminuido a 10 grados ou menos.

Dactilografía Escritura na man. Técnica de comunicación utilizada cos xordocegos, principalmente, que con-

siste en dibuxar cun dedo sobre a palma da man do receptor as letras da palabra desexada.  

Cando se emprega como método de comunicación cos xordos as letras poden ser trazadas 

sobre unha superficie de area, unha superficie calquera, no aire, etc. Posto que a dactilografía se 

basa no deletreo, a súa utilización implica a alfabetización previa do xordocego.

Dactiloloxía Sistema de comunicación que utiliza distintas posicións da man, cada unha das cales representa 

unha letra.

Deafblind 

International (DbI)

Xordocegueira Internacional é unha organización que representa á xente que traballa para as 

persoas que son xordocegas; poden ser membros tanto as persoas particulares como as organi-

zacións. Editan a revista “DbI Review”.

Deficiencia Para a clasificación de Deficiencias, Discapacidades e Minusvalías (CIDDM), Publicada pola OMS, 

e desde o punto de vista da saúde, “unha deficiencia é toda pérdida ou anormalidade dunha 

estructura ou función psicolóxica, fisiolóxica ou anatómica”. Según a ONU, «Dentro da expe-

riencia da saúde, unha deficiencia é toda pérdida ou anormalidade dunha estructura ou función 

psicolóxica, fisiolóxica ou anatómica».

Déficit Carencia ou escaseza de algo que se xulga necesario, aplicado ás persoas, cousas, empresas ou 

institucións públicas ou privadas. As políticas en materia de Servizos Sociais tratan de suplir ca-

rencias producidas polo desenrolo das sociedades e paliar os seus efectos.
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Detección Búsqueda e identificación de trastornos, inadaptacións e / ou deficiencias. Para isto aplícanse 

procedementos de avaliación a poboacións numerosas; unha vez descubertas e selecciona-

das aquelas persoas que inicialmente teñen unha deficiencia, son sometidas a unha avaliación  

máis detallada.

Detección precoz A identificación dunha deficiencia física, psíquica ou sensorial ou a constatación da sintomatoloxía 

que a fai presumible no momento máis próximo a aquel en que a deficiencia se manifesta. O 

obxetivo é a adopción de cantas medidas preventivas ou terapéuticas sexan precisas en orden a 

deter, no posible, o proceso patolóxico, previr as consecuencias que, as veces, se derivan dunha 

falla de atención especializada e iniciar a prestación dos tratamentos necesarios dende a fase máis 

prematura da patoloxía.

Diagnóstico precoz Utilización de todos os recursos clínicos e exploracións complementarias co fin de obxetivar cal-

queira deficiencia a nivel do sistema nervioso, en orden a un diagnóstico obxetivo que posibilite 

un tratamento inmediato médico e / ou quirúrxico, a indicación dun programa de estimulación 

pre¬coz e incluso a valoración dun pronóstico.

Discapacidade Según a OMS «Dentro da experiencia da saúde, unha discapacidade é toda restricción ou ausen-

cia  (debida a unha deficiencia) da capacidade de realizar unha actividade na forma ou dentro da 

marxe que se considera normal para un ser humán.»

Discriminación audi-

tiva 

Capacidade de percepción discriminativa ou distintiva dos estímulos auditivos. Habilidade para re-

coñecer diferencias, intensidade e timbre entre sons, ou identificar fonemas ou palabras iguais.

Discriminación social Actitude e disposición de ánimo que tende a dar un trato de inferioridade a unha persoa ou 

colectividade por motivos raciais, relixiosos, sociais, políti-cos, económicos, culturais, biopsi-

colóxicos, de idade, etc. A discriminación é un producto social, resultado da aprendizaxe de 

determinadas pautas vixentes no medio sociocultural.

Discriminación visual Capacidade que posee un individuo para discriminar ou diferenciar por medio da vista un obxeto 

de outro.

Deseño Curricular A expresión “deseño do currículum” provén da acepción currículum design, utilizada no ámbito 

anglosaxón para denominar o que en castelán se entende por programación.

Equiparación de opor-

tunidades 

Según a ONU é «o proceso mediante o cal o sistema xeral da sociedade  (como o medio físico e 

cultural, a vivenda e o transporte, os servizos sociais e sanitarios, as oportunidades de educación 

e traballo, a vida cultural e social, incluídas as instalacións deportivas e de ocio) faise accesible 

para todos».
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Estereotipia Repetición incansable de expresións verbais, xestos e movementos, que aparece preferente-

mente en estados esquizofrénicos, en demencias preseniles (enfermidade de Pick) e nalgúns ti-

pos de oligofrenia, tales como o balanceo, as iteracións, o manierismo, o rañado, as hipercinesias 

de xogo, etc.

Avaliación Acción ou efecto de calcular, dar valor a unha cousa, os coñecementos, rendementos ou ap-

titudes. A avaliación de programas desenrolados é unha actividade para a mellora da xestión 

adecuándoa ás demandas e necesidades do colectivo da súa competencia.

Avaliación de  

respostas

Avaliación das respostas do neno durante a interacción co fin de establecer o nivel de funciona-

mento, o seguinte nivel a obter, e / ou a nova resposta desexada.

EVO Equipos multiprofesionais de valoración e orientación.

EVOL Equipos de valoración e orientación laboral.

Examen psicomotor Avaliación cuantitativa e cualitativa do desenrolo psicomotor do neno. Considérase como un 

elemento indispensable das exploracións neuro-psicolóxicas infantís. Adoita comprender un 

conxunto de probas (clínicas e psicométricas) destinadas a determinar o nivel de desenrolo aca-

dado polo neno nas conductas psicomotrices.

Familia cuidadora Familia que ten a unha persoa discapacitada ó seu cargo e que satisface todas as necesidades 

desta mediante os recursos económicos, culturais e sociais dos que dispón. Estas familias teñen 

que ser apreciadas pola sociedade como unha parte fundamental na solución do problema social 

da discapacidade e non coma fontes de demandas e problemas. Neste senso, as medidas de 

soporte e compensación a estas familias deben ser consideradas como preventivas para paliar os 

diferentes xeitos de  discriminación ás que se ven sometidas.

Familia extensa Inclúe pais, fillos e, tamén, o resto de familiares como avós, tíos, tías e primos.

Fisioterapia Método curativo por medio dos axentes naturais (aire, auga, luz, etc.) ou mecánicos (masaxe, 

ximnasia, etc.)

Glaucoma Condición patolóxica do ollo caracterizada por un aumento de presión intraocular ocasionado 

por unha alteración nos sistemas de evacuación do humor acuoso.

Hábito Conxuntos de habilidades que posibilitan a adaptación do neno ó medio e a adquisición da com-

petencia necesaria para respostar ós requerimentos complexos da vida en sociedade. A frecuen-

cia con que se esixen determinados comportamentos na interacción social fai doada a adquisición 

de comportamentos como hábito.
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Hipoacusia Diminución da sensibilidade auditiva. A hipoacusia pode deberse a numerosas afeccións. Clasifí-

canse en tres grupos: hipoacusias de transmisión, hipoacusias de percepción ou sensorioneurais 

e hipoacusias mixtas

IMSERSO O Instituto De Migracións e Servizos Sociais é a entidade xestora da Seguridade Social que xes-

tiona Servizos Sociais complementarios das prestacións do Sistema de Seguridade Social en ma-

teria de persoas maiores, discapacidade e migracións.

Implante Coclear Axuda técnica auditiva para paliar xordeiras bilaterais neurosensoriais  fondas, de asento coclear, 

a partir de 90 dB de perda.  Transforma os sinais acústicos en sinais eléctricos, que estimulan o 

nervio auditivo.

Incapacitación Proceso xudicial de protección dunha persoa en que se recoñece a súa incapacidade para auto-

gobernarse.  A sentencia determina a extensión e os límites.

Kinesioloxía Disciplina científica que estuda o movemento humán, con especial énfasis nos aspectos comuni-

cativos, é dicir, como actividade de tipo relacionar.

Lectura labial Habilidade, destreza, pola cal un suxeito comprende o que se lle di observando os movementos 

dos beizos.

Lista / fórum de  

Xordocegueira

Lista de distribución de correo electrónico sobre temas relacionados coa xordocegueira.  

http://www.rediris.es/list/info/sordoceguera.es.html

Logopedia Profesión e especialidade que ten por campo de actividade a detección e exploración dos tras-

tornos da voz, da audición, da fala, da linguaxe oral e escrita e a adaptación ou readaptación dos 

pacientes que o padecen.

LSC Lingua de signos catalana.

LSC / LSE apoiada Lingua de signos catalana ou española feita nas mans das persoas xordocegas con resto visual 

insuficiente para seguilos a vista.

LSE Lingua de signos española.

Minusvalía Unha minusvalía é a situación de desvantaxe dun individuo determinado a consecuencia dunha 

deficiencia ou dunha discapacidade, que lle limita ou impide o desenrolo da tarefa que sería nor-

mal no seu caso (en función da idade, sexo e factores sociais e culturais). Esta é a definición da 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades e Minusvalías da OMS.
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Multidisciplinar Que ten moitas ou varias disciplinas ou materias de ensinanza. Os equipos de traballo en servizos 

sociais, teñen esta característica xa que o tratar da comprensión da persoa, é necesario que os 

profesionais intercambien os seus coñecementos para unha maior eficacia no tratamento.

NEE Necesidades Educativas Especiais.

Neurólogo Profesional da medicina que entende das enfermidades do sistema nervioso.

Obxetos referenciais Obxetos que se usan para referirse a unha actividade como unha maneira de informar a un 

neno ou dar soporte a un cambio de actividade (por exemplo unha toalla indicando que é a  

hora do baño).

Orientación e  

movilidade

Capacidade de localizar a propia posición en relación ó entorno e a capacidade de moverse polo 

entorno con seguridade.

Parálise cerebral A parálise cerebral é actualmente a causa máis frecuente de minusvalía física nos nenos despóis 

da instauración da vacunación da poliomielitis. 

Ademáis das alteracións do tono muscular e o movemento, os nenos con parálise cerebral  

presentan trastornos sensoriais. Os auditivos e visuais merecen especial atención, por ser dous 

sensos básicos e con gran repercusión no desenrolo como persoas.

Pediatra Profesional da medicina que entende na medra e o desenrolo dos nenos ata a súa adolescencia 

así como das súas enfermidades.

Plan Educacional 

Individual (PEI)

Aplicado á xordocegueira. Plan que descrebe como unha persoa pode sacar proveito dun 

programa educativo, incluíndo calqueira modifica ción feita  para resolver as súas necesidades  

educativas.

Planificación Acción global ou conxunto de medidas pertencentes a un plan establecido e concreto, realizado 

á consecución dun fin.

Plurideficiencia Chámase multideficiencia ou plurideficiencia á acumulación de varias deficiencias, incapacidades 

ou limitacións de diferente natureza. En xeral, as persoas con algunha deficiencia presentan máis 

alta proba bilidade de ter concurrentemente algunha outra

Prematuro Nado antes do final do periodo normal de embarazo. Na especie humana chámase así ó 

feto viable nado antes do fin do periodo de gravidez normal; considérase prematuro ó recén 

nado que pese menos de 2.500 grs. ou nado antes dos 270 días que seguen á data presunta 

da concepción.
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Prevención Según a ONU é «a adopción de medidas encamiñadas a impedir que se produzan deficiencias 

físicas, mentais e sensoriais (prevención primaria) ou a impedir que as deficiencias, cando se 

producen teñan consecuencias físicas, psicolóxicas e sociais negativas».

Psicoterapia Tratamento dado a termo por un profesional calificado encamiñado a superar algún déficit ou 

trastorno que presenta unha persoa ou ben, dun modo máis amplo, a mellorar a súa adap-

tación en diversas esferas da súa vida persoal e interpersoal, así como a expresión plena das  

súas potenciais

Reciclaxe Posta ó día ou formación complementaria recibida para adaptar os coñece mentos académicos ou 

profesionais ós progresos e novas necesidades xurdidas en cada campo de actividade.

Recursos Medios materiais, científicos,... ou de diñeiro dispoñible para algún fin.

Rehabilitación Según a ONU «É un proceso de duración limitada e cun obxetivo definido, encamiñado a per-

mitir que unha persoa con deficiencia acade un nivel físico, mental e/ou social funcional óptimo, 

proporcionándolle así os medios de modificar a súa propia vida. Pode comprender medidas en-

camiñadas a compensar a perda dunha función ou unha limitación funcional (por exemplo, axudas 

técnicas) e outras medidas encamiñadas a facilitar axustes ou reaxustes sociais».

Retinitis Afección inflamatoria da retina, cuias causas son múltiples. Xeral mente van asociadas a lesións 

coroideas, dando lugar a coriorretinitis.

Retinopatía Toda entidade nosolóxica que afecta á retina, calquera que sexa a súa etioloxía e a súa  

patoxenia.

SSES Siglas de Servizos Sociais, Educativos e Sanitarios. Facendo referencia ós tres por igual.

Síndrome Grupo de síntomas e signos que revelan a alteración dunha función somática, relacionadas uns 

con outros por medio dalgunha peculiaridade anatómica, fisiolóxica ou bioquímica do organis-

mo. Implica unha hipótese sobre o trastorno funcional dun órgano, un sistema orgánico ou un 

texido.
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Xordocegueira A xordocegueira é unha  discapacidade con entidade propia que resulta da combinación de dúas 

deficiencias sensoriais (visual e auditiva), que xera nas persoas que a sofren problemas de comu-

nicación únicos e necesidades especiais derivadas da dificultade para percibir de maneira global, 

coñecer, e polo tanto interesarse, e desenvolverse no seu entorno.

Algunhas persoas xordocegas son  totalmente xordas e cegas, mentres  que outras teñen restos 

auditivos e / ou visuais. En todo caso, o efecto  de incomunicación e desconexión co mundo que 

produce a combinación das dúas deficiencias é tal, que a persoa con xordocegueira ten graves 

dificultades para acceder á  información, á educación, á capacitación profesional, ó traballo, á vida 

social e ás actividades culturais.

No caso das persoas xordocegas de nacemento, ou das que adquiren a xordocegueira en idades 

prematuras, a situación complícase polo feito que poden darse problemas adicionais que afecten 

a súa  personalidade ou conducta. Estas complicacións reducen aínda máis as súas posibilidades 

de aproveitar calquera resto visual ou auditivo.

De todo esto dedúcese que as persoas xordocegas requiren servizos especializados e persoal 

específicamente formado para a súa atención e métodos especiais de comunicación para facer 

fronte ás actividades da vida diaria.

Tadoma Método de comunicación baseado en percibir (ou anticipar) a voz do orador a través do tacto 

dos labios e pescozo. Foi desenrolado na “Perkins School for the Blind”.

Terapeuta Profesional que practica unha terapia ou sistema que mellora a saúde mental ou física das per-

soas. Según as características e medios desta terapia distínguese entre outras, fisioterápica, psi-

coterapia, terapia ocupacional, etc.

Terapia ocupacional Terapia ou sistema prestabrecido de medidas que tenden a manter a saúde mental ou física das 

persoas, a través da actividade ou maior ocupación.

Tifloloxía Literalmente, estudio da cegueira. Con este termo non se fai referencia a todo o relacionado 

coa problemática da cegueira (abordada dende unha perspectiva ampla), abarcando a educa-

ción, a psicoloxía, a rehabilitación.... ata os medios técnicos auxiliares para o desenvolvemento  

do cego.

Trastorno do desen-

rolo

Son aqueles que supoñen unha anomalía nas pautas normais de desenrolo do neno e, polo tanto, 

na súa conducta. Coñécese, tamén, como trastorno da maduración ou maduropaties.

Visión residual Resto de visión dunha persoa con deficiencia visual ou cegueira.

Fontes: a maioría dos termos proveñen do “Glosario de termos” do IMSERSO. Algúns, máis 

específicos, son definicións propias.
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FESOCE e as súas entidades membro: 

FESOCE
Construíndo un futuro para as persoas con Xordocegueira.

C/ Joanot Martorell, 25 local

08014 Barcelona

www.fesoce.org

Tel 93 331 7366  fax 93 331 4220   Móvil/sms 678 712 619

ABASOC Asociación Balear prol persoas xordocegas
Organización sen ánimo de lucro constituída o 2005 polos pais de nenos e novos xordocegos 

das Baleares.

Francesc Julià, 54; 07008 Palma de Mallorca

Tel: 630015168; marisaabasoc@hotmail.com
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APASCIDE ARAGÓN - Asociación de pais e amigos de xordocegos
Organización sen ánimo de lucro creada en 1996 por pais e amigos de persoas xordocegas.

Declarada de Iniciativa Social en 1997, e de Utilidade Pública en 2003

César Augusto, nº1, bajo; 50004 Zaragoza;   Tel./Fax: 976 43 11 22

apascidearagon@gmail.com    www.apascidearagon.es

APSOCECAT Asociación Catalá Prol Persoas Xordocegas
ganización sen ánimo de lucro fundada polos pais de nenos e novos Xordocegos de Catalunya 

que traballa por e para as persoas con xordocegueira. Mantén relacións estratéxicas a nivel 

internacional. Entidade declarada de interese Social e de Utilidade Pública o 2006.

Joanot Martorell, 25 local; 08014 Barcelona

T 93 331 7366  Fax 93 331 4220 Móvil/SMS S 678712619

apsocecat@apsocecat.org    www.apsocecat.org



· 85 ·

AICPV Asociación de Implantados Clocleares con Problemas de Visión
A asociación representa a nivel español os intereses das persoas xordas que son usuarias de 

Implante Cloclear e teñen problemas de visión.

Fernández Duró, 24 Bajos;  08014 - Barcelona

Tel./Fax: 34.93.331.74.75    aicpv@implantecoclear.org   www.implantecoclear.org

ASOCYL Asociación De Xordocegos de Castilla e León
Entidade sen ánimo de lucro; de ámbito rexional, que integrada e dirixida por persoas xordoce-

gas adultas, dedica os seus esforzos a conseguir a plena integración social e, a través de accións 

precisas e adaptadas, favorecer a normalización do colectivo en todos os aspectos.

Paseo de Zorrilla, 164  3º Izqda;  47006  Valladolid

Tel.: 699 695 004 (voz y sms)   asocyl@gmail.com   blogspot: http://asocyl.blogspot.com/
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EIE-APSE Euskadiko Itsugorren Elkartea-Asociación Prol- Xordocegos 

de Euskadi
Asociación que traballa desde o ano 2006 na Comunidade Autónoma do Pais Vasco a favor das 

persoas con xordocegueira, as súas familias, profesionais e todas aquelas persoas interesadas 

nesta discapacidad. Ten carácter asistencial, recreativo e cultural.

Bertsolari, 2 - 2º Izda; Barakaldo 48901 Vizcaya

Tel./Fax: 944386456 Móvil: 610018346 / 687 860 339  

eie-apse@hotmail.com     www.eieapse.blogspot.com
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