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Este trabalho se trata de um relato de experiência sobre o trabalho do Grupo do PET Saúde a
busca da geração de conhecimento e da solução problemas de saúde das pessoas com
deficiência. O grupo situa-se na sede do Campus da Universidade Estadual de Maringá UEM, tem desenvolvido abordagem interdisciplinar desde maio de 2013 na perspectiva de
enfrentamento da problemática da exclusão

das pessoas com deficiência por meio do

Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde em Rede de Cuidados a Pessoas com
Deficiência - PET Saúde - Deficiência. O projeto de iniciativa do Deptº de Enfermagem em
parceria com o Deptº de Medicina e Educação Fisica da Universidade Estadual de Maringá –
UEM e Secretaria Municipal de Maringá - SMS, desenvolveu o projeto PET Saúde

-

Deficiência a fim de oportunizar ações específicas e realmente eficazes para a realidade da
pessoa com deficiência, interagindo com toda família. O

presente trabalho tem como

objetivo descrever as atividades que foram desenvolvidas, no PET SAÚDE – Deficiência ano
2014, colocando as fases de trabalho das equipes da Policlínica Zona Sul e da UBS Requião
em cada uma de suas etapas, objetivos, processos e medidas futuras. Endossamo-nos em
Girondi e Santos (2011), Mendes (2012), Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência - CORDE, (2007), (Diniz (2007); 133-146. niz; Barbosa; Santos
(2010), Medeiros & Diniz (2004), Decreto Legislativo nº 186/2008 (2008), Organização
Mundial de Saúde. (2012), dentre outros autores que nos tem subsidiado na reflexão sobre a
prática de ensino da saúde e o modelo assistencial no que tange ao cuidado em rede de
atenção, em especial, a temática da deficiência. A condição de deficiência remete-se a um
duplo desafio: preocupação com a formação dos profissionais da saúde com perfil adequado
para o cuidado a este ser humano na lógica da Estratégia em Saúde da família no contexto da
Atenção Primária. E a mudança das praticas e dos processos de trabalho em saúde
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fragmentados, sem interligação entre serviços, e sem uma dinâmica interdisciplinar em prol
de um avanço do trabalho multiprofissional da equipe de saúde e a humanização da
assistência. Muito se discute no campo da saúde com respeito ao conceito de deficiência, à
integralidade e a humanização dos serviços de saúde no SUS bloqueados pelo processo de
trabalho e pelo modelo biomédico da formação dos profissionais da saúde no que tange a
atuação clinica de habilidade para criação de vinculo e humanização do atendimento. A
formação nas universidades ainda enfoca as concepções e praticas da deficiência
especialmente no que tange à incapacidade ou anormalidade. Esta voltada apenas para a parte
orgânica e funcional da deficiência não privilegia o contexto sócio cultural que mobiliza uma
deficiência na pessoa e é gerador da opressão social deste segmento social. No pensamento
educacional tem-se criticado este perfil do egresso da saúde que não responde as necessidades
da prática do PSF desenhado em um processo de trabalho humanizado e interdisciplinar.
Desta forma, a falha do ensino corrobora no despreparo de profissionais para o trabalho
humanizado e interdisciplinar com eixo na atenção primária no cuidado de pessoa com
deficiência. Desde o ano de 2002 teve inicio a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora
de Deficiência. Nos anos de 2007 pode-se considerar que a deficiência é articulada com os
inúmeros marcadores sociais: raça, gênero, geração, classe social, entre outros, que atuam
como barreiras limitadoras do processo de participação efetiva na sociedade. Consolida-se o
“modelo social da deficiência” que em linhas gerais, rompe com concepções sobre a
deficiência que reduzem a compreensão do fenômeno às lesões e aos impedimentos do corpo
e objetiva uma virada conceitual ao incorporar questões sociais e políticas em sua análise.
Considera-se um contingente crescente da população com uma ou mais deficiências. Segundo
dados do Censo de 2010 detectaram-se

45.623.910 pessoas, representando 23,9% da

população brasileira contra 14,5% em 2000. Ressalta-se, porém, que o Censo de 2010
ampliou o conceito de deficiência ao considerar graus de severidade que se estendem de total
incapacidade de enxergar, ouvir ou caminhar a alguma dificuldade. O aumento da prevalência
de deficiência é acompanhado do aumento de outras condições crônicas como distúrbios
mentais de longo prazo, doenças metabólicas e infecciosas persistentes. Estima-se que até
2020, as condições crônicas serão responsáveis por 78% da carga global de doenças nos
países em desenvolvimento (MENDES, 2012). Entre esses, em torno de 13 milhões
apresentavam graves impedimentos de natureza física, visual, auditiva ou intelectual. Destacase que ao associar a deficiência com causas sociais, a presença de alguma lesão deixa de ser
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significada como uma tragédia pessoal para ser compreendida como uma das possibilidades
de habitar um corpo. A Metodologia deste Relato de experiência descreve o processo de
desenvolvimento do PET Saúde – Deficiência em parceria com o Ministério da Saúde, por
intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e da
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), como projeto que se alinham às prerrogativas do
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET/Saúde Redes de Atenção à Saúde 2013/2015. O projeto esta associado às Redes de Atenção à Saúde: rede de cuidados à pessoa
com deficiência

iniciado em maio de 2013 e término em abril de 2015. As ações

desenvolvidas contaram com a coordenação do prof. Dr Herbert Leopoldo de Freitas Góes,
com os tutores prof. Dr. Decio Roberto Calegari (Departamento de Educação Física – UEM) e
Prof. Dra. Ana Maria Silveira Machado de Moraes (Departamento de Medicina – UEM), com
as equipes de Atenção Básica e a criação dos grupos da Rede de Atenção Básica destas
regiões por meio de preceptores, atores que passaram a ser essenciais para o desenvolvimento
sustentável dos trabalhos do PET SAÚDE - Deficiência. A equipe de preceptores são os
seguintes profissionais: Claudiane Rosa – Psicóloga, Edilson Oliveira – Farmacêutico,
Iracema Colombari, Larissa Rossi, Michele Fernanda Mischiati, Helen Aline De Aguiar
Cristofani - Enfermeiras. Participam como bolsistas os acadêmicos dos cursos de graduação
da saúde a saber: Odontologia; Educação Física; Farmácia; Enfermagem, Psicologia e
Medicina. Os alunos atuam durante um ano no projeto, prorrogável por mais um ano,
possibilitando a seleção e inclusão de novos estudantes ao longo da execução do projeto.
Alguns alunos recebem bolsa e também os preceptores e tutores, com duração de dois anos.
A inclusão esta configurada no PET SAÚDE – Deficiência a fim de afirmar ações nas
equipes da Policlínica Zona SUL e das equipes PSF do Requião do Município de Maringá –
PR. RESULTADOS E DISCUSSÃO Este programa foi o primeiro a utilizar a rede de
atenção em saúde como um propósito de inclusão para contribuir com as equipes de saúde da
atenção primaria e com a formação por meio da participação de profissionais da rede,
acadêmicos da saúde e professores da UEM. O programa PET SAÚDE - Deficiência da UEM
tem como objetivos: Traçar o perfil de pessoas com deficiência física, visual, intelectual e
auditiva no território da Unidade Básica de Saúde; Traçar estratégias para a prevenção das
principais causas da deficiência adquirida, por meio da conscientização da população;
Garantir ações de promoção da saúde e inclusão social por meio da prática da Atividade
Física e Esportiva; Estabelecer um vínculo participativo em relação à temática. Sair de
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práticas assistencialistas e envolver o processo educativo que engloba a inclusão como uma
proposta permanente à comunidade na qual o projeto busca atuar; Transcender o princípio
exclusivamente biomédico e promover uma concepção da pessoa com deficiência, ressaltando
e valorizando

a pessoa acima de tudo, independentemente de suas condições físicas,

sensoriais ou intelectuais. O começo se tratou de um desafio e uma esperança em 2014.
Compreendemos que pouco se conhecia das famílias com indivíduos com deficiência e esta
foi questão de estudo base para saber qual o tipo de necessidade existe para as equipes que
trabalham com PSF em seu dia a dia, pensar possíveis soluções para os problemas desta
população e usar as tecnologias mais adequadas para fazer esta ponte. Assumimos princípios
gerais que fundamentam o respeito pela diferença e aceitação da deficiência como parte da
diversidade humana e humanidade. (Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência - CORDE, 2007). Durante o projeto, foram realizadas reuniões com
a equipe para que pudesse levantar as principais temáticas a serem tratadas no decorrer do ano
2014 - 2015. Os papéis das equipes participantes do programa foram distribuídos para realizar
as seguintes ações: - capacitação da equipe por meio de reuniões, estudos sobre deficiência,
leituras de documentos, pesquisas na área

foram as estratégias da equipe. A partir do

diagnóstico das famílias da região adstrita da Policlínica Zona SUL e UBS Requião, no ano
de 2014. Entre as estratégias adotadas pela equipes do PET destacam-se a investigação de
alterações na biomecânica corporal; identificação do estado nutricional; avaliação da saúde
bucal; avaliação do grau de auto-ajuda e investigação da saúde mental. Os dados foram
coletados juntamente com os agentes comunitários de saúde e os acadêmicos participantes
sob orientação dos preceptores e tutores. O instrumento de coleta foi a ficha A utilizada para a
territorialização e caracterização sócio-epidemiológica das famílias cobertas pela Rede SUS Atenção Básica do Município de Maringá. Assim sendo, concluiu-se que os tópicos mais
importantes para a vida dos usuários que participariam do projeto eram: vivendo com
alterações biomecânicas corporal, esporte PROAFA, alimentação saudável e auto-estima. Em
relação aos alunos possibilita-se a vinculação progressiva de estudantes aos serviços para que
identifiquem os desafios e a construção de vínculo entre tutores, estudantes, preceptores e
serviços de saúde, para que a atividade relacionada ao projeto fizesse sentido para os serviços
e para a UEM. Essa vinculação está associada ao acompanhamento permanente dos
preceptores e tutores responsáveis por estabelecer a construção da participação ativa dos
estudantes em momentos significativos dos processos de trabalho. O desenvolvimento de
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metodologia

participativa

de

aprendizagem,

com

ênfase

em

pesquisa/intervenção

significativos para a atenção em rede e a formação de estudantes e profissionais. A pesquisa
de campo oportuniza que possam conhecer as condições de saúde das pessoas com deficiência
da área de abrangência; caracterizar a atuação dos diferentes níveis de atenção a essa
população, pelo acompanhamento de itinerários terapêuticos. Neste ano de 2015 passamos a
identificar potencialidades e as fragilidades para a efetividade das linhas de cuidado desses
usuários e contribuir para que os serviços ampliem e qualifiquem atendimentos articulados em
rede, em resposta às demandas em saúde da população em foco. Conclusão Os resultados
esperados relacionados ao projeto, além de tudo, concebendo a deficiência como uma
experiência relacionada ao ciclo de vida das pessoas frente ao envelhecimento e seus efeitos,
não se basta nela em seus impedimentos físicos, sensoriais ou intelectuais congênitos ou
adquiridos, aliás se considera como algo inerente à condição humana. Desta forma, definiu-se
para 2015 metas previstas para o trabalho do PET SAÚDE - Deficiência com ações a serem
realizadas nas duas UBS: REQUIÃO e ZONA SUL, respeitando o conhecimento tradicional
das práticas de saúde já estabelecidas, culturalmente, dentro de cada comunidade. Serão
desenvolvidos ciclos de palestras com os usuários permeando temas como: prevenção e autocuidado da deficiência, aspectos comportamentais adjuvantes em tal processo, além das
principais complicações orgânicas desses agravos. Como estratégia complementar, será
confeccionado material informativo (manual básico para pessoas com deficiência na rede de
atenção) com abordagem sistemática, linguagem simples e adaptada às características
regionais e locais, no que tange aos cuidados gerais de prevenção/ auto-cuidado das
deficiências. Paralelamente aos ciclos de palestras, poderá ser desenvolvido, junto às famílias
e cuidadores, acompanhamento orientado, adequados as faixas etárias e consonantes com a
problemática em questão (mobilidade, cuidados, atividade fisica), reforçando o processo de
educação em saúde. Na questão dos Idosos proporcionar formação sobre desenvolvimento
motor para idosos por meio da capacitação de envolvidos com o cuidado/ equipe de saúde a
diagnosticar a fase motora do idoso; orientar quanto às diversas manifestações esportivas em
função do desenvolvimento motor e desenvolver atividades que venham proporcionar a
melhora na qualidade de vida e no desenvolvimento motor desse grupo. A capacitação para
avaliação de conhecimentos sobre motricidade humana

de Rosa Neto (2002), afim de

trabalhar no desenvolvimento motor do idoso, planejando atividades que irá contribuir
significativamente em suas funções motoras e consequentemente influenciar de forma
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positiva em sua qualidade de vida e fazeres do seu dia a dia. O projeto estimulará as
atividades multiprofissionais executadas na Atenção Básica. Poderá reforçar a parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde de Maringá para a continuidade de projetos de integração
docente-assistencial e finalmente, divulgar o Cuidado fundamentado em recursos teóricotécnicos dos tutores, preceptores e estudantes pautado nos princípios e diretrizes da
integralidade para operar com a lógica de rede ampliada de atenção.
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