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...From The Executive Director 
 
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The 

ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world, 
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019, 

Conference 2020, ISAAC International Partnerships, ISAAC International Financial Audit 2018,  

 

Mensagem da Presidenta  

Meredith Allan 

 

Toda a família da ISAAC ficará triste ao saber do recente falecimento de dois ex-membros do ISAAC 

Executivo - Pegi Young e Sarah Lever. Pegi e Sarah deixaram a comunidade de CA um legado incrível. 

Homenagens a elas estará na página 3. 

 

Lembro-me do incentivo pessoal que a Pegi me passou como uma nova presidente do Comitê de 

Pessoas que usam CA da ISAAC (sob uma estrutura anterior). A sua visão, através da bolsa de estudo da 

“The Bridge School “para professores residentes, tem visto muitas pessoas no mundo melhorando e 

expandindo o uso de AAC. 
 

Lembro-me de Sarah, como presidente do LEAD, facilitando um fórum de pessoas que usam CA na 

conferência do ISAAC em Barcelona. Ela também estava por trás da ideia do Mês de Conscientização da 

CA. Mal percebemos na época como a ideia explodiria no mundo. Ao longo dos anos, tive muitas risadas 

com a mãe de Sarah, Anne, durante os intervalos das conferências. 

 

Em 20 de dezembro do ano passado, no estado australiano onde moro, assistimos à divulgação de um 

relatório do Escritório do Comissário de Serviços para Deficientes que analisou a prestação de serviços 

por deficiência para pessoas que morreram entre 2016-18. Este relatório foi sobre as pessoas com 

deficiência e as mortes daqueles em cuidados nos dois anos anteriores. Em suas descobertas, três coisas 

foram destacadas: 

 

• risco de asfixia e pneumonia por aspiração, 

• dor ou angústia e 

• poucos  serviços para deficientes. 

 

O relatório reflete as descobertas anteriores no Reino Unido e em outros estados da Austrália. O link 

para o relatório é https://www.odsc.vic.gov.au/abuse-prevention/review-of-disability-service-

provision/. 
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Em Geelong, uma cidade a cerca de uma hora de Melbourne, um grupo de pais e pessoas de apoio se 

reúnem a cada quatro semanas para discutir as necessidades de seus filhos e as estratégias de CA que 

eles usam. 

 

Aqui está uma lista que eles criaram no final do ano passado: 

•   preparar o ambiente com visual/objetos/associação 

• Modelo (dar exemplo) 

•  acreditar que teremos uma resposta 

•  Preparar 

• Esperar 

•    prompt verbal (dar dicas verbalmente) 

• Responder 

•  Provê-los de comunicador  

•  Interpretar - esclarecer 

• Comentários 

• Perguntar em aberto (não só perguntas onde a resposta é sim ou não) 

•   Parceiros de Comunicação 

 

O grupo fez bem. É surpreendente que essa lista quase pude ser usada por toda a vida. Com que 

frequência, à medida que envelhecemos, um parceiro de comunicação faz uma pergunta, mas não 

espera por uma resposta ou responde por você? Nossas palavras valem a pena esperar. 

Meredith Allan 
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