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DEFICIÊNCIAS 

 

 

'Deficiente' é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as 

imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de 

que é dono do seu destino. 

'Louco' é quem não procura ser feliz com o que possui. 

'Cego' é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e 

só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. 

'Surdo' é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, ou o 

apelo de um irmão. Pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus 

tostões no fim do mês. 

'Mudo' é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da 

máscara da hipocrisia. 

'Paralítico' é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de 

sua ajuda.  

'Diabético' é quem não consegue ser doce. 

'Anão' é quem não sabe deixar o amor crescer. 

E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois: 'Miseráveis' são 

todos que não conseguem falar com Deus. 

'A amizade é um amor que nunca morre. ' 

 

 

 

Mário Quintana 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Objetivou-se analisar a mudança do processo de trabalho da equipe da ESF na 
atenção à criança com deficiência, a partir de ações de sensibilização. Trata-se de 
um estudo qualitativo, tendo como método a pesquisa-ação. Foram envolvidos treze 
profissionais de saúde das duas equipes da ESF da área de abrangência da 
Unidade de Saúde da Família Dr. Chico Porto (UBSFCP), no município de 
Mossoró/RN, no período de Março a Agosto de 2011. Os dados foram analisados 
seguindo o direcionamento da análise temática freireana. No diagnóstico situacional 
da realidade atual de assistência as CcD na referida UBSFCP, através da 
observação participante e aplicação de entrevista semi-estruturada junto aos 
profissionais, percebemos que apesar de realizarem algumas ações assistenciais 
para a CcD, na prática poucas delas são empregadas no sentido da inclusão e 
acessibilidade. O acompanhamento da CcD é feito através de consultas individuais 
por cada profissional da equipe, e visitas domiciliares – quando possível – ambas 
pautadas nas queixas e problemas, com pouca resolubilidade nas ações 
empregadas. Visto a necessidade de mudança no modelo de atendimento e também 
de capacitação como foi apontado pelos profissionais na entrevista realizada, 
decidimos em seguida construir a proposta de capacitação sugerida pela equipe 
multiprofissional e elaboramos coletivamente a realização deste momento em todas 
as suas fases. Na etapa de implementação da capacita (ação), contemplamos 
aspectos referentes à situação atual no Brasil e em Mossoró/RN (Leis, políticas e 
assistência a saúde) para as CcD e Assistência à CcD e a sua família na ESF nos 
dois primeiros momentos do primeiro de capacita (ação). No segundo dia, 
discutimos a assistência especializada à CcD, contribuição da Associação Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Mossoró e, em um segundo momento, foi realizada 
uma oficina que discutia a sensibilização para inclusão da CcD nas ações da ESF. 
Todos esses momentos foram debatidos e construídos coletivamente. Na avaliação, 
constatamos que a capacita (ação) permitiu aos profissionais a compreensão de 
novos entendimentos sobre a pessoa com deficiência, sobre as formas de incluir, de 
orientar, de cuidar, de assistir e, principalmente, de ter uma nova visão sobre a 
assistência a saúde da CcD, ampliando a assistência para além dos aspectos 
clínicos e reconhecendo os aspectos educacionais, dos direitos e deveres de 
cidadãos e a inclusão dessas crianças da área(comunidade) nos espaços sociais. 
Com dificuldades, nos deparamos com a necessidade de alguns profissionais se 
ausentarem para comparecerem a outro emprego, resolver problemas pessoais, e 
pouca ou nenhuma participação. Assim, esta pesquisa-ação fez, durante o seu 
curso, com que os sujeitos conseguissem perceber a importância da realização de 
suas práticas para a qualidade vida deles e daqueles que estão sob seus cuidados. 
 
 
Palavras-chave: Criança com deficiência. Atenção primária à Saúde. Acesso aos 
serviços de Saúde. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of analyze the shift of the working process of the ESF team in care of 
children with disabilities, from awareness-raising actions. It is a qualitative study, with 
the action-research method. Thirteen health professionals were involved from two 
teams of ESF unit area of the Unidade de Saúde da Família Dr. Chico Porto 
(UBSFCP) in Mossoró, from March to August 2011. Data were analyzed following the 
direction of freirean’s thematic analysis. In the situational diagnosis of the current 
reality of CwD assistance in that UBSFCP, through participant observation and 
application of semi-structured interviews with professionals, we realize that despite 
these actions carry some assistance to the CwD, in practice few are used for 
inclusion and accessibility. The monitoring of the CwD is done through individual 
consultations by each team professional, home visits when possible, both ruled on 
the complaints and problems, with little solving in the used actions. Since the need 
for a change in the treatment model and training requirements as pointed out by 
professionals in the interview, then we decided to build the proposed of training 
suggested by the multidisciplinary team and put together collectively the achievement 
of this moment in all its phases. In the step of implementation (action), aspects 
related to the current situation in Brazil and Mossoró (Laws, policies and health care) 
for the CwD and CwD Assistance and their family in the ESF in the first two moments 
of the first training (action) were contemplate. On the second day we discussed the 
specialized care to CwD, contribution of the Handicapped Parents and Friends 
Association of Mossoró and in a second moment a workshop was held in which 
awareness for inclusion of CwD and actions of ESF were discussed. All these 
moments were discussed and collectively constructed. In the evaluation, we found 
that implementation (action) allowed to the professional the comprehension of new 
understandings about people with disabilities, on ways to include, guiding, caring, 
watching, and mainly to have a new vision on health assistance of the CwD, 
expanding assistance beyond clinical aspects and recognizing the educational 
aspects of the rights and duties of citizens and the inclusion of these children in the 
social spaces area. As difficulties, we face the need for some professionals to be 
absent to attend another job, solve personal problems, and little or no participation. 
Thus, during this action-research, the subjects were able to realize the importance of 
carrying out their practice to the quality of life for him and to the one they care 

 

Keywords: Disabled Children; Primary Health Care; Health Services Accessibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

"Começar já é metade da ação"  
(Provérbio grego) 

 
A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece que o conceito de 

deficiência está em evolução, e que deve conter os aspectos clínicos e 

funcionais das deficiências. Essas limitações resultam da interação entre aqueles e 

as barreiras atitudinais e ambientais que impedem a plena e efetiva participação das 

pessoas com deficiência na sociedade, em igualdade de oportunidades com 

as demais. Sendo assim, pessoas com  deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, as quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade com as demais pessoas (BRASIL, 2008). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que, em tempos de paz, pelo 

menos 10% das crianças de qualquer país nascem ou adquirem impedimentos, 

físicos, mentais ou sensoriais, que interferirão no seu desenvolvimento (GLAT, 

2006). No Brasil, o censo de 2000 aponta para a ocorrência de cerca de 2,4 milhões 

de pessoas com deficiência, o que corresponde a 14,5% da população. No entanto, 

segundo documento do Ministério da Saúde, em 1991, apenas 2% destes indivíduos 

recebia algum tipo de assistência, quer seja da iniciativa privada ou do setor público, 

verificando-se inexpressivo avanço dessa situação. (IBGE, 2003). 

O Relatório de Pesquisa Retratos da Deficiência no Brasil realizado pela 

Fundação Getúlio Vargas/Fundação Banco do Brasil (BRASIL, 2004a), aponta que o 

Rio Grande do Norte, está em segundo lugar (17,64%) no ranking brasileiro dos 

estados que tem o maior número de pessoas com deficiência. 

Esses dados ratificam a importância da sociedade pluralizar-se e garantir o 

usufruto dos direitos e o atendimento das necessidades específicas das pessoas 

com deficiências, tais como: melhores condições de saúde, segurança, lazer e 

trabalho. A inclusão das pessoas com deficiências nos mais diversos ambientes 

sociais é outra garantia de extrema relevância a ser conquistada. A sociedade 

inclusiva se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 

com necessidades especiais e, simultaneamente, essas se preparam para assumir 

seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui um processo bilateral no qual 

as pessoas ainda excluídas e a sociedade buscam uma parceria para equacionar 
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problemas, decidir soluções e efetivar a equiparação de oportunidades. (SASSAKI, 

2002) 

Ao vislumbrar esses aspectos e comparando com a realidade atual, pode-se 

inferir que esse processo (inclusão) ocorre ainda de forma incipiente, tendo em vista 

que a deficiência é um conceito histórico, culturalmente elaborado. As relações 

sociais entre as pessoas que possuem algum tipo de deficiência e as que não têm 

incluem inúmeras e complexas variáveis cujo controle nem sempre depende do 

desviante e dos agentes de sua promoção. Em virtude de esse conceito ser 

construído culturalmente, em um contexto histórico preestabelecido, e considerando-

se que essas pessoas estão sujeitas aos esquemas tipificadores, disso deriva que a 

sociedade pode utilizar-se de determinados artifícios mentais para legitimar as 

desigualdades e segregar pessoas (FRANÇA; PAGLIUCA; SOUZA, 2008). 

Autores como Silva e Elsen (2006) relatam que a História revela que o 

processo de exclusão social de pessoas com deficiência ou alguma necessidade 

especial é tão antigo quanto a socialização do homem. Essas pessoas, sem 

respeito, sem atendimento, sem direitos, sempre foram alvo de atitudes 

preconceituosas e ações impiedosas por parte da sociedade. Se no passado, o 

indivíduo com algum comprometimento era banido da sociedade através da morte, 

hoje esse tipo de eliminação não é mais praticado. Porém, uma exclusão sutil 

acontece nas instituições, como cadeias, asilos e tantas outras que foram criadas 

com este objetivo: segregar o “diferente” da sociedade. 

A criança com deficiência não vivencia uma situação diferenciada dessa 

exposta a priori, e essa segregação gera um impacto negativo no seu 

desenvolvimento, dificultando a reabilitação de sua deficiência, e uma possível 

recuperação. Ademais, a situação da criança com deficiência é ainda mais complexa 

em virtude de ser um grupo considerado vulnerável por ser dependente de outras 

pessoas. 

Os primeiros movimentos em prol dos direitos das pessoas com deficiência 

foram enunciados pelos seus pais e parentes, na década de 1960, contrapondo-se a 

o estado de segregação que lhes era imposto e reclamando o direito à convivência 

social harmoniosa (FRANÇA; PAGLIUCA; SOUZA, 2008).  

O Ministério da Saúde relata que (1993), as raízes dessa situação estão no 

processo histórico das políticas públicas de assistência a saúde e reabilitação 

voltada para a pessoa com deficiência. Essa política caracterizou-se ao longo dos 
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anos pelo repasse de recursos financeiros para instituições filantrópicas, mantendo a 

atenção a deficiência no âmbito do assistencialismo e humanitarismo. 

O movimento nacional de reação às políticas meramente assistencialistas foi 

impulsionado pelas ações realizadas em todo o mundo em prol das pessoas com 

deficiência. Graças ao movimento mundial, conquistou-se a Proclamação dos 

Direitos das Pessoas Deficientes; a recomendação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) para que o ano de 1981 fosse o Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes – o Programa Mundial de Ação Relativo às Pessoas com Deficiência; a 

adoção pela ONU, da Política de Equiparação de Oportunidades para Pessoas com 

Deficiência e o registro, na Declaração de Salamanca, pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura UNESCO, do termo Sociedade 

Inclusiva (SASSAKI, 2002). 

Na atual conjuntura brasileira, é perceptível que ocorreram alguns avanços 

relativos a conquistas de alguns direitos, configurando novos espaços e formatos de 

participação. O Estado acatou o ano de 1981, como o Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes e, em 1996, sancionou o Decreto de Nº 93.481/86 que criou a 

Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

(CORDE). (BRASIL, 2004b). 

Com o avanço obtido na Constituição de 1988, os direitos sociais e as 

políticas públicas ganharam um novo significado e as crianças com deficiência 

passaram a ter direitos e garantias, antes negligenciados. O direito universal e 

gratuito à saúde passa a ser garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem 

exceções.   

Desse modo, o direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida. Está 

previsto na Constituição Federal no artigo 7º, IV e de acordo com o artigo 23, II, é de 

competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios “cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.” 

(BRASIL, 1990). 

Nessa perspectiva, a porta de entrada do usuário no sistema de saúde dar-

se-ia por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que deveriam possibilitar 

atendimento resolutivo para a maioria dos problemas e necessidades apontadas por 

este segmento (BRASIL, 2006).  

Diante desta necessidade, hoje é freqüente a discussão sobre a necessidade 

de formação profissional com capacitação para trabalhar na perspectiva de incluir no 
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planejamento de suas ações a assistência à saúde das pessoas com deficiência 

(BARBOSA, et al. 2009), garantindo às pessoas com deficiência melhores condições 

de vida e saúde. 

Sendo assim, surge a necessidade de se repensar o trabalho realizado pelos 

profissionais da atenção básica, compreendendo qual o seu espaço social e como 

esse atuante, por meio de seu saber e ações se articula com os demais 

trabalhadores, agora inseridos na proposta construída pelo Programa de Saúde da 

Família (PSF).  

O PSF foi construído para pensar e agir como uma estratégia, fugindo da 

concepção usual dos programas de governo, pois não se trata de uma intervenção 

pontual no tempo e no espaço. Em virtude dessa informação, nesse âmbito utiliza-se 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), como de fato foi elaborada a sua intenção.  

Mendes (2002) e Franco e Merhy (1999), relatam a proposta elaborada pela 

ESF; busca a reorganização do sistema de serviços de saúde e principalmente a 

reorientação dos processos de trabalho, levando-se em consideração a 

diversificação dos objetos da prática e a requalificação dos sujeitos, garantindo a 

qualificação da assistência a ser prestada.  

 Essa nova compreensão da realização do trabalho em saúde amplia as 

possibilidades de intervenções e inclusão de sujeitos que antes não possuíam a 

garantia da assistência a saúde, na questão em pauta, as crianças com deficiências. 

É compreensível que, para os profissionais que trabalham na ESF exista uma 

dificuldade para realizar ações para esse grupo – pessoas com deficiência – que 

historicamente já é excluído da sociedade. Glat, et al. (2006) discute que ao longo 

da História as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência foram segregadas da 

sociedade, sofreram preconceitos, mantendo-se em cárcere privado dentro de suas 

próprias casas, quando não se mantinham em instituições caritativas responsáveis 

pelo cuidado, aliviando o “peso” que essa atenção demandava da família. 

Glat, et al. (2006), considera que o atendimento a crianças com deficiências, 

na maioria dos casos, envolve profissionais de diferentes especialidades, mas nem 

sempre esses agentes atuam de forma integrada. Em outras palavras, embora o 

trabalho com essa clientela seja, por princípio, de natureza multidisciplinar, 

verificam-se, com freqüência, uma fragmentação de serviços, com cada profissional 

considerando sua área prioritária, até mesmo quando atua no mesmo espaço 

institucional, como é o exemplo da ESF. 
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A existência de uma equipe multidisciplinar como é a da ESF, não garante 

que o trabalho desenvolvido seja integrado ou interdisciplinar, mas mostra-se como 

um espaço privilegiado para que mudanças significativas aconteçam. Glat, et al. 

(2006) expõe que para causar um impacto real no desenvolvimento da criança com 

deficiência é preciso que a partir dos diferentes olhares e avaliações sobre o caso, 

se trace uma estratégia de atendimento integrada. 

No caso específico das crianças com deficiência a responsabilização das 

equipes da ESF vai além de encaminhar esses pacientes para instituições que 

realizam assistência especializada como a Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e 

instituições de especialidades médicas. 

A equipe da ESF pode possibilitar as crianças com deficiência e a sua família 

a construção do entendimento que elas têm direitos e deveres como qualquer 

cidadão, desvinculando as práticas voltadas para atenção à saúde a essas crianças 

do estigma da caridade para possibilitar o desenvolvimento de ações de prevenção 

secundária e primária, além de ações básicas de reabilitação (BRASIL, 2006). 

Com efeito, a motivação para a realização deste estudo surge da concepção 

que a realidade é a melhor escola para aqueles que desejam aprender a teoria. É 

seguindo essa premissa que se constrói conhecimentos diários e foi através dessa 

construção que se conseguiu visualizar problemas antes desconhecidos ou 

negligenciados por todos nós. As discussões sobre a Estratégia de Saúde da 

Família já faz parte do nosso cotidiano; esse percurso foi iniciado na graduação e 

seguiu até a construção da monografia. Depois no meu primeiro emprego, no qual 

foram três anos de trabalho, vivenciados na referida Estratégia e agora nas 

discussões realizadas na academia e acompanhamento dos alunos da graduação 

em campos de prática como docente na Universidade Potiguar (UNP) e na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Neste momento, não poderia deixar sucumbir o desejo em aliar duas 

temáticas fascinantes: a saúde da criança e a Estratégia de Saúde da Família. 

Nessa perspectiva, procura-se observar aquilo que precisa ser esclarecido sobre o 

âmbito profissional concernente, enquanto enfermeira, professora e cidadã.  

Sendo assim, durante todo esse tempo de aproximação com a realidade, foi 

possível vivenciar novas situações que rotineiramente se apresentavam de maneira 

imprevisível e extremamente distantes da realidade, até então, conhecida enquanto 



 

19 

profissional de saúde. Essa situação surgiu a partir da aproximação com crianças 

com deficiência nos diversos momentos explicitados a priori e a prática que trouxe a 

sensação de impotência diante da realização do cuidado de crianças que se 

pareciam “diferentes”.  

Nesse contexto, insere-se o município de Mossoró2, Rio Grande do Norte, 

uma cidade que compartilha dos mesmos problemas descritos na realidade 

nacional. Apesar de ter uma política pública de assistência à saúde que contempla 

todos os níveis de complexidade executados em consonância com os preceitos do 

Sistema Único de Saúde (SUS) integralidade, universalidade, equidade - ainda 

apresenta inconveniências para superar práticas assistenciais curativas individuais e 

humanitárias voltadas para as crianças com deficiências.  

Mesmo com o aumento expressivo da quantidade de Equipes da ESF que 

trabalham programas voltados para a saúde integral da criança no município, 

percebe-se que esse novo aspecto ainda demonstra fragilidades na inclusão ou 

melhoria da atenção voltada para crianças com deficiências, ficando a 

responsabilidade nas “mãos” de instituições filantrópicas como a Associação dos 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).  

A Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 2006), 

propõe que a UBS será um local por excelência de atendimento à pessoa com 

deficiência dada a sua proximidade geográfica e sócio-cultural com a comunidade 

circundante, e, para isso, será imprescindível que esteja apta a oferecer atendimento 

resolutivo para a maioria dos problemas encontrados. Essa política ainda reforça a 

necessidade de capacitação profissional envolvendo os diversos níveis 

escolarização: nível técnico, graduação e pós-graduação, visando garantir o direito 

ao atendimento de saúde por ela estabelecido. 

Entretanto, o que foi visualizado no período observado na realidade de 

Mossoró, através das vivências e conversas realizadas nos campos de práticas, é 

que os profissionais da ESF temem não conseguir dar o suporte necessário para 

prestar uma assistência de qualidade a essas crianças. O impulso inicial é realizar o 

mais rápido possível um encaminhamento para uma instituição específica que dê 

suporte para atendê-los, já que os profissionais relatam não ser responsabilidade da 

                                                            
2A cidade de Mossoró fica localizada na região oeste do Estado do Rio Grande do Norte, possui uma 
população estimada em 244.287 habitantes, segundo dados do IBGE (IBGE, 2008).  
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ESF cuidar desse tipo de situação, pois não tem suporte tecnológico e nem 

profissionais capacitados para realizar tais atendimentos. 

Ações realizadas na rotina do serviço da ESF para crianças como: vacinação, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, consulta odontológica, médica 

e de enfermagem, são limitadas as crianças que são consideradas dentro da 

normalidade, excluindo aquelas que apresentam algum desvio padrão. 

Procedimentos como sondagem vesical, troca de curativos, oxigenoterapia, podem e 

devem ser realizados por profissionais que atuam na ESF nos domicílios e, 

inclusive, orientar as famílias quanto a manutenção adequada e apresentação de 

possíveis alterações que acometam às crianças. 

Ratificando os aspectos expostos, em um estudo realizado em Cuba, os 

autores apontam que os profissionais que trabalham na saúde da família têm 

dificuldades para diagnosticar e cuidar das crianças com deficiência e a população 

tende a estigmatizá-las e segregá-las. (VERNAL; et al. 2009) 

O estudo desenvolvido por Vernal; et al. (2009) descreve que a maior 

dificuldade na qualidade dos cuidados de saúde na atenção primária às crianças 

com deficiência, foi dada por fatores subjetivos relacionados com a falta de 

informação e conselhos de profissionais de saúde, embora um menor grupo 

levantasse a existência de recursos materiais.  

Sendo assim, percebe-se a dificuldade para realizar assistência à saúde a 

criança com deficiência, constatada na prática diária através da pouca integração 

dessas crianças na atenção básica, caracterizando assim, um não envolvimento e 

pouco conhecimento sobre a temática dos profissionais que atuam na ESF no que 

se refere ao atendimento a essa clientela.  

Portanto, a atuação dos profissionais da ESF à criança com deficiência 

ocorre, em maior dimensão, devido a uma assistência fragilizada do que por uma 

manutenção contínua à prática de acolhimento/escuta de toda criança que procura o 

serviço, com intercorrências, demandas agudas ou de outra natureza, 

disponibilizando a resposta mais qualificada, independente de ter ou não uma 

deficiência. 

Nesse sentido, o estudo parte do pressuposto de que a assistência à saúde 

da criança com deficiência realizada pela equipe da Estratégia de Saúde da Família 

e particularmente a Enfermagem, reflete ainda, fragilidades que dificultam a inclusão 

plena dessas crianças nas ações realizadas pela equipe na comunidade; e que 
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ações de sensibilização dos profissionais podem favorecer a inclusão das crianças 

com deficiência na ESF de forma integral. 

Diante dessa discussão é válido indagar:  

Como se configura o trabalho da ESF na assistência às crianças com 

deficiência? 

Como será o desenvolvimento do processo de sensibilização nas investidas 

dos profissionais da ESF? 

Quais as perspectivas para a assistência à criança com deficiência na ESF, a 

partir das ações de sensibilização? 

Diante do exposto, tem-se como objeto de estudo a análise da mudança no 

processo de trabalho da equipe da ESF, a partir de ações de sensibilização, com 

ênfase em uma abordagem coletiva de assistência, envolvendo a equipe 

multiprofissional, destacando-se o profissional enfermeiro, que atua na Unidade de 

Básica de Saúde Dr. Chico Porto, no município de Mossoró. 

Justifica-se na realização deste estudo a possibilidade de influir na mudança 

da prática assistencial à saúde da criança com deficiência na atenção básica para 

um atendimento que leve em consideração a sensibilização dos profissionais para a 

inclusão da criança com deficiência. Desse modo, tornando-a como sujeito ativo e 

participante das ações em favor de sua saúde, proporcionando também, através de 

uma abordagem coletiva de assistência, maior interação entre os usuários e partilha 

de conhecimentos e saberes. 

A enfermeira (o) enquanto coordenadora da equipe da ESF e co-participe da 

assistência à criança, através da consulta de enfermagem no acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento, dentre outras ações como: vacinação e visita 

domiciliar ao recém-nascido – Programa de suplementação de Ferro e Vitamina A – 

tem um contato íntimo e direto com a criança desde seus primeiros dias de vida e 

desse modo tem um papel extremamente relevante na identificação precoce, 

acompanhamento e reabilitação da criança com deficiência. 

A necessidade de acompanhamento dos avanços tecnológicos no mundo 

contemporâneo, e em particular na área da Saúde, tem conduzido os profissionais 

de saúde e de enfermagem a buscar conhecer melhor as suas necessidades dentro 

de sua realidade de atuação, possibilitando um maior aprendizado para lidar com 

situações que antes eram excluídas do seu rol de atenção. 
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Espera-se que a equipe possa se sensibilizar para a questão da inclusão da 

criança com deficiência e responsabilizar-se pela sua assistência. Em longo prazo, o 

estudo pretende incluir dentro das ações da ESF o atendimento às crianças com 

deficiência nas UBS de todo o município.  Dessa maneira, espera-se contribuir para 

a construção do conhecimento acerca da assistência à criança com deficiência na 

ESF, através de encontros nos quais o processo de sensibilização considere 

saberes da equipe de saúde e das famílias atendidas pelas equipes de ESF e nas 

UBS.  

Destarte, os resultados desta pesquisa também podem ser divulgados em 

nível municipal e estadual, fortalecendo as transformações necessárias para a 

construção e consolidação de uma prática assistencial em saúde, e em especial de 

Enfermagem, comprometida com o Sistema Único de Saúde. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar a mudança do processo de trabalho da equipe da ESF na atenção à criança 

com deficiência, a partir de ações de sensibilização. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Identificar as ações desenvolvidas pela ESF na atenção à saúde da criança com 

deficiência; 

Descrever o processo de sensibilização dos profissionais;  

Discutir a mudança no processo de trabalho a partir das ações de sensibilização. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

"Inclusão é o privilégio de conviver  
com as diferenças"  

(MANTOAN)  
 

Neste capítulo serão abordadas as considerações sobre a criança com 

deficiência, de acordo com a visão de autores e organizações de apoio às pessoas 

com deficiência. A revisão de literatura inicia-se com o estigma da deficiência na 

criança e suas implicações sociais, seguido por uma discussão sobre a política e 

legislação disponível em defesa das pessoas com deficiência; uma breve análise da 

atenção básica, sendo a porta preferencial de entrada da atenção e assistência e, 

por fim, uma discussão sobre a questão da inclusão e da acessibilidade. 

 

 

3.1 O ESTIGMA DA DEFICIÊNCIA NA CRIANÇA E SUAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS 

 

 

Diversas crenças permeiam o fenômeno da deficiência – o que dificulta a sua 

compreensão. Mas, essa situação tem se modificado no decorrer da História em um 

processo contínuo de valores e dos consequentes paradigmas que permeiam e 

caracterizam a relação das sociedades com esse seguimento populacional 

estigmatizado. 

 Goffman (1982), afirma que um estigma é na realidade um tipo especial de 

relação entre atributo e estereótipo. Trata-se de uma ideologia para explicar a 

inferioridade e o perigo que uma pessoa diferente pode representar. Essa 

concepção marca profundamente a relação entre sociedade e pessoa com 

deficiência, já que existe a tendência para inferir atributos desejáveis partindo da 

compreensão do ser normal. 

A origem do ‘ser humano normal’ surge na abordagem médica da 

humanidade, ou nas tendências das organizações burocráticas em grande escala, 

como a Nação-Estado, de tratar todos os seus membros como iguais em alguns 

aspectos (GOFFMAN, 1982). Contudo, a pessoa com alguma deficiência foge ao 

padrão de ser humano normal esperado socialmente, fazendo emergir diversas 

compreensões sobre o fenômeno da deficiência. 
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Girroto (2007) discute que a dominação do homem sobre a natureza no 

decorrer dos séculos transformou a explicação para o fenômeno da deficiência. O 

que antes era determinação divina passou agora a procurar explicações em outras 

questões mais ligadas ao mundo científico. Em muitas sociedades antigas as 

crianças que nasciam com algum tipo de deficiência eram abandonadas a própria 

sorte ou então eram sacrificadas como se fosse um ser maligno que traria má sorte. 

Sobre isso, Romualdo e Neves discute que: 

 
 
No período da Antiguidade o discurso predominante era o de condenação a 
morte de todas aquelas crianças que nasciam com alguma deformação, o 
que se denominou de infanticídio.[...] Em Esparta, essas práticas foram 
utilizadas largamente e com rigor, pois analisavam a situação de deficiência 
como algo improdutivo e inútil para as práticas mercantilistas como um todo. 
Em Atenas, havia o abandono a própria sorte de crianças mal-formadas, 
pois a crença era a de que, se enterrasse tal individuo, poderia haver uma 
conspurcação da terra (ROMUALDO; NEVES, 2009, p. 76). 
 
 

A Idade Média foi o período em que mais se conceberam estratégias de 

explicação para as malformações, incluindo punições religiosas de se ter um ente 

com deficiência ou a idéia do aparecimento de um ser malformado prever uma 

catástrofe (ROMUALDO; NEVES, 2009). 

Silva (apud GIRROTO) discorre:  

 
 
A natureza humana na idade antiga e média foi disposta, segundo a 
vontade divina, fez com que a magia e a religião fossem responsáveis pela 
explicação do fenômeno da deficiência. Nesse sentido, as deficiências 
físicas e mentais seriam conseqüências do pecado e da transgressão de 
uma proibição; no entanto, não eram irreversíveis, pois, dependiam da 
graça divina (SILVA, apud GIRROTO, 2007, p. 20). 
 
 

A deficiência está situada, historicamente, de acordo com a expectativa social 

do modelo de homem baseado principalmente em atributos valorizados pelas 

relações sociais sugeridas num determinado modo de produção. O modo de 

produção capitalista emergente na revolução industrial estabelece um sistema de 

relação de trabalho extremamente competitivo que requer produtividade e 

competência em todos os âmbitos da ordem social (JANNUZZI, 1985). 

Nessa lógica, o entendimento da criança com deficiência como categoria 

social é quase que inexistente na história de nossa sociedade; até a questão 

terminológica confunde e conduz a olhares sociais à criminalidade, a perversão 
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sexual e a doença mental (BUENO, 1997). As crianças e adultos que possuíam 

alguma deficiência permaneciam institucionalizados por toda a vida, gerando uma 

segregação social que violava os direitos das pessoas que fugiam do padrão da 

normalidade. 

Essas instituições tinham o objetivo de separar o ‘anormal’ do meio social em 

geral e foram em parte responsáveis pela concepção de deficiência disseminada na 

sociedade, como a de indivíduos incapacitados para se responsabilizarem por suas 

próprias vidas. Os internatos que mantinham esse regime de segregação geravam 

uma situação de auto-suficiência, conformando uma dependência à instituição e 

mantendo a visão da impossibilidade de vida fora deste ambiente.  

Bueno (1997) traz a discussão que o internato como forma exclusiva no 

atendimento a crianças, cunha uma identidade pautada em três dimensões. A 

primeira versa sobre a necessidade de separar os anormais da sociedade, tendo em 

vista que eles poderiam dificultar a racionalização do espaço e também como forma 

de proteger os sujeitos incapacitados, já que eles têm dificuldades de autocuidado e 

autoproteção. A segunda dimensão refere-se ao privilégio de conseguir vagas 

nesses internatos tendo em vista a pequena quantidade ofertada, e a terceira refere-

se ao baixo rendimento obtido nessas instituições, em virtude dos poucos recursos 

que lhes eram destinados. 

Desse modo, o processo de institucionalização gera um estigma para a 

pessoa com deficiência, mantendo-a presa para evitar o contato com o mundo 

considerado normal. A manipulação do estigma é uma característica geral da 

sociedade, um processo que ocorre sempre que há normas de identidade. “As 

mesmas características estão implícitas quer esteja em questão uma diferença 

importante do tipo tradicionalmente definido como estigmático, quer uma diferença 

insignificante, da qual a pessoa envergonhada tem vergonha de se envergonhar” 

(GOFFMAN, 1982, p. 141). Essa situação fica impregnada no meio social, 

dificultando o rompimento com os padrões sociais estabelecidos. 

É perceptível que, diante dos fatos, os avanços demorariam a aparecer. 

Autores citados por Girroto (2007) como Depauw e Gravon relatam que apenas no 

século XX surgem os interesses governamentais referentes às pessoas com 

deficiência, um período marcado por de reformas sociais e guerras, especialmente 

no campo da educação, medicina e psicologia. 
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Glat; et al. (2006) discutem que nessa época o paradigma predominante era o 

da “normalidade”, partindo-se como parâmetro, de um modelo ideal de ser humano 

“saudável”, buscando-se a “recuperação“ ou “compensação” daqueles cuja 

deficiência levava à atenção dos especialistas. E os mesmos autores ainda afirmam 

que: 

 
 
Alguns profissionais, por exemplo, chegavam a ponto de negar a relevância 
das condições orgânicas das deficiências, ou mesmo o uso de medicação 
ou outros procedimentos de natureza terapêutica, na crença que era 
possível reverter os quadros mais severos, desde que se conseguisse 
modificar as condições de aprendizagem, através do controle das 
contingências ambientais. (GLAT; et al. 2006, p. 5) 
 
 

Na atualidade, mesmo nos grandes centros diagnósticos ou de referência, a 

maioria dos profissionais se restringe a transmitir a noção da deficiência como se 

fosse uma doença crônica, não fazendo qualquer encaminhamento a opções 

terapêuticas e educacionais que auxiliem as famílias no planejamento da vida de 

seus filhos. De modo geral, porém mais acentuadamente no caso das deficiências 

graves, o diagnóstico é apresentado sempre sob os aspectos da negatividade. 

Raramente a família é orientada no sentido das possibilidades de aprendizagem e 

tratamento (GLAT; et al. 2006). 

Isso significa dizer que o cotidiano da assistência à saúde ainda não lida com 

as diferenças como ação normal, sugerindo ainda um “mal-estar” da presença no 

espaço escolar de pessoas diferenciadas pela cultura, pelo físico e pelas condições 

sociais.    

Esse contexto gera no imaginário dos pais insegurança, complexo de culpa, 

medo do futuro, rejeição e a revolta, uma vez que esses pais percebem que, a partir 

da deficiência instalada, terão um caminho longo de combate à discriminação e ao 

isolamento. Pedem-lhes que aceitem uma realidade que não desejam e que não é 

prevista, uma realidade que é pouco abordada pela mídia, e quando acontece, 

muitas vezes apresenta-se de forma preconceituosa, sem apresentar caminhos para 

a inclusão social. 

A falta de conhecimento da sociedade, em geral, faz com que a deficiência 

seja considerada um peso ou problema. O estigma da deficiência é grave, 

transformando as pessoas com deficiências em seres incapazes, indefesos, sem 

direitos, sempre deixados em segundo plano. É necessário muito esforço para 
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superar esse estigma. Essa situação se intensifica junto aos mais carentes, pois as 

chances de atendimento de qualidade diminuem. Assim surge a compreensão que: 

 

Enquanto o estranho está a nossa frente, podem surgir evidências de que 
ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa 
categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos 
desejável – num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa 
ou fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, 
reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um 
estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande – 
algumas vezes ele é também considerado um defeito uma fraqueza, uma 
desvantagem (GOFFMAN, 1982, p. 12). 
 
 

Sendo assim, autores como Camargo e Londero (2008), refletem que é 

possível perceber que a atenção e o cuidado dos profissionais para com os pais e a 

criança são de extrema relevância para a imagem e o conceito que eles formarão do 

filho. A incorporação e o desenvolvimento das potencialidades da pessoa com 

deficiência significam a olhar para o diverso no sentido de reconhecer que as 

relações sociais podem ser estabelecidas na hospitalidade à diversidade, com a qual 

discordamos em contraposição à tolerância (ALVES, ROCHA, CAMPOS, 2010). 

Assim, pensar nesse aspecto significa romper com as barreiras que excluem 

as pessoas com deficiência, abrindo novos espaços para a sua socialização e 

inclusão em todos os setores da sociedade – sem discriminação. E essas barreiras 

só poderão ser rompidas por meio de movimentos e lutas sociais. 

 

 

3.2 POLÍTICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: MOVIMENTOS E LUTAS 

 

 

Na atualidade, nas literaturas clássicas e mesmo na história do homem o 

pensar discriminatório sobre a pessoa com deficiência ainda continua muito nítido. 

Porque é mais fácil visualizar os impedimentos e às aparências do que os potenciais 

e capacidades das pessoas com deficiência. 

Muito se tem discutido nos dias de hoje sobre a inclusão das pessoas com 

deficiência, nos mais diversos setores da sociedade, especialmente no que se refere 

ao direito ao acesso universal aos sistemas de educação e saúde. No Brasil, 

aparentemente, já houve grandes avanços no sentido de os serviços de saúde 

prestarem assistência e se constituírem em espaços de acolhimento das diferenças. 
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Mas, são avanços ainda restritos às políticas sociais e de saúde e às instâncias 

burocráticas institucionais, carecendo que essa ação venha se tornar uma prática 

corriqueira do dia a dia nos serviços de saúde públicos e privados, e em todos os 

níveis de assistência. 

Em face dessa situação, pode-se inferir que o processo de exclusão marcou 

profundamente, em todos os aspectos, a vida das pessoas com deficiência. Após 

muito tempo de exclusão e marginalização dos necessitados de cuidados especiais, 

iniciaram-se movimentos mundiais em busca dos direitos das pessoas com 

deficiência, tendo seu marco inicial nos países desenvolvidos. Como movimento 

pioneiro foi proclamado a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, 

pela Organização das Nações Unidas (ONU). Alguns dos direitos assegurados por 

essa Declaração versam sobre a não discriminação, o direito à instrução, o direito a 

trabalhar e o direito à seguridade social para as pessoas que possuem alguma 

deficiência, tendo em vista, o cenário de exclusão no qual essas pessoas viviam.  

Outro marco importante foi a Proclamação dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, em 1975, pela ONU. Naquela mesma década e na subseqüente, o 

movimento de valorização da humanização foi mundial, e a partir desse período a 

pessoa com deficiência passou a ser vista como ser capaz de contribuir com a 

sociedade com o seu trabalho, garantindo assim a sua cidadania.  

Na década de 1980 até o início da década de 1990, ocorreu a implementação 

do documento Programa Mundial de Ação Relativo às Pessoas com deficiência. 

Esse movimento convocou a sociedade para criar oportunidades iguais para as 

pessoas com deficiência, o que significava mudar a própria sociedade para que elas 

pudessem usufruir seus direitos (SASSAKI, 2002). No ano de 1993, a Assembléia 

geral da ONU adotou o documento Normas sobre a Equiparação de Oportunidades 

para Pessoas com Deficiência que entre outras afirmativas preceitua que as 

pessoas com deficiência devem receber o apoio que necessitam dentro das 

estruturas comuns de educação, saúde, emprego e serviços sociais 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1996). 

Os avanços em busca dos direitos da pessoa com deficiência têm 

continuidade no ano de 1994, quando a UNESCO registrou, na Declaração de 

Salamanca, o termo Sociedade Inclusiva. Ture Jonsson (1994 apud SASSAKI, 2002) 

define ‘Sociedade para Todos’ como uma sociedade que se empenha para acolher 

as diferenças de todos os seus membros. Isso implica a necessidade de focalizar 
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esforços não mais em adaptar as pessoas à sociedade e sim em adaptar a 

sociedade às pessoas. 

Os reflexos dessas conquistas não passaram despercebidos no Brasil. Com a 

nova Carta Magna em 1988, que colocou todos os cidadãos em pés de igualdade, 

novos direitos foram garantidos e a Constituição instituiu o direito à saúde para 

todos, e também, preconizou direitos as pessoas com deficiência e os deveres do 

Estado para com eles.   

A situação da assistência à saúde da pessoa com deficiência no Brasil 

passou do total abandono para uma assistência humanitária, e atualmente está 

tentando ser garantida através de políticas, leis e decretos para ser realizada em 

todos os níveis de assistência, sem assumir, contudo, uma abordagem integradora 

desse processo e preservando na maioria dos casos, uma postura assistencialista. 

As políticas públicas voltadas para o atendimento as pessoas com deficiência, 

e em particular, de deficiências severas e múltiplas e a sistemática de intervenção 

com equipes multiprofissionais de Educação e Saúde é reafirmada, nos mais 

importantes documentos nacionais. Dentre outros, destacam-se a Política Nacional 

de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei7853/89), o Plano 

Nacional de Educação (Lei 10.83/01), a Política de Atenção à Pessoa Portadora 

de Deficiência no Sistema Único de Saúde - Planejamento e Organização de 

Serviços (BRASIL, 1993, grifo nosso). 

Essas políticas abordam os passos a serem seguidos para a aquisição dos 

direitos das pessoas com deficiência, tendo em vista as lutas travadas em busca 

dessas conquistas.  

A Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência trata da 

ação governamental e das responsabilidades de cada setor, determinando pleno 

acesso à saúde, à educação, à habilitação e reabilitação profissionais, ao trabalho, à 

cultura, ao desporto, turismo e lazer; bem como de normas gerais de acessibilidade 

nos espaços físicos, nos transportes, comunicação, na informação e no que tange 

as ajudas técnicas (BRASIL, 2005). 

A lei n° 7.853/89 e o Decreto n° 3.298/99 estabelecem extensa relação de 

obrigações para o setor público de saúde. Desse modo, a Lei determina ações 

preventivas, de diagnostico e encaminhamento precoce para tratamento; programas 

específicos de prevenção de acidentes; criação de redes de serviços especializados 

em reabilitação e habilitação; garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde 



 

31 

públicos e privados, recebendo tratamento adequado, garantia de atendimento 

domiciliar de saúde para a pessoa com deficiência grave e programas de saúde 

desenvolvidos com a participação comunitária para estimular a integração social do 

grupo (BRASIL, 2005). 

Além das conquistas já mencionadas, outros direitos também foram 

garantidos inspirados pelas diretrizes da Constituição Federal, como é o caso do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90 que regulamenta os 

direitos das crianças e dos adolescentes se constituindo desde então como marco 

referencial das práticas educativas e das políticas publicas sociais (BRASIL, 2010). 

No que diz respeito ao direito a saúde da criança com deficiência o ECA 

dispõe que:  

 
 
Art.11 – É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, 
através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 
saúde. 
§ 1º - A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão 
atendimento especializado. 
§ 2º - Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que 
necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação (BRASIL, 2010, p. 29). 
 
 

A assistência à saúde da pessoa com deficiência, inscrita no Manual de 

Legislação em Saúde da Pessoa com Deficiência deixa claro que não poderá 

ocorrer assistência a esse seguimento populacional somente nas instituições 

especificas de reabilitação. Pois, o atendimento deve ser assegurado na rede de 

serviços, nos diversos níveis de complexidade, entre eles a atenção básica e a ESF 

como espaço privilegiado nesse nível, além das especialidades médicas (BRASIL, 

2006). 

Para tanto, percebe-se que a assistência deverá ser de modo que o acesso 

seja propiciado a toda população com deficiência, assegurando a sua inclusão na 

assistência em reabilitação inserida em unidades com amplo atendimento 

envolvendo a família e a comunidade que são espaços de responsabilização da 

ESF. 

Ainda se convém lembrar que o Ministério da Educação vem, há mais de uma 

década, apontando para a necessidade de se incorporar conteúdos sobre as 

necessidades especiais em todos os cursos de graduação, principalmente nas áreas 
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da Saúde e da Educação MEC/SEESP, recomendação 1.793 de 28/12/1994 

(BRASIL, 1994). No entanto, são raros os currículos que seguem essas diretrizes. 

Na área da Saúde, esse tópico é estudado, quando muito, com ênfase no 

diagnóstico das patologias. Assim, a formação recebida pelos futuros médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, e outros especialistas, não 

abarca informações e vivências que os capacitem para o atendimento a essa 

clientela (GLAT; et al. 2006) 

Somando-se à desinformação dos profissionais, ou, talvez até em função 

dela, as políticas públicas brasileiras de atenção à Saúde da pessoa com deficiência 

ainda são pouco executadas. É desnecessário ressaltar a enorme carência de 

investimentos nesse campo, tanto no sentido de financiamento de projetos, quanto 

da capacitação dos profissionais. 

Glat; et al. (2000) aponta que no Brasil ainda existem, relativamente, poucas 

publicações referentes ao atendimento da pessoa com deficiência no Sistema Único 

de Saúde (SUS). Não existem dotações orçamentárias específicas e substanciais 

em nível nacional para ações relativas à prevenção, diagnóstico e atendimento de 

pessoas com deficiências, como já existe para outros programas aplicados na rotina 

dos serviços de saúde.  

Bernardes; et al. (2009) relata que nesse contexto, pode-se acrescentar que 

as persistentes desigualdades, no que tange aos direitos humanos fundamentais, 

exibem a distância entre o que estabelece o texto constitucional e seu cumprimento 

efetivo e justo na realidade. 

De modo geral, a situação de “desatenção” às pessoas com deficiências é 

dramática, principalmente em municípios do interior, longe dos grandes centros, 

onde não há atendimento a essa população, a não ser por parte de organizações 

filantrópicas, sendo que a maioria dessas entidades não está preparada para lidar 

com as deficiências severas e múltiplas, sobretudo nos casos em que envolvem 

cuidados médicos (GLAT; et al. 2006). 

Conforme o que foi apresentado anteriormente, em relação ao marco legal 

brasileiro, não resta dúvidas que dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, 

apesar de sua apresentação fragmentada, visam proteger os direitos fundamentais 

da pessoa com deficiência, entendendo o direito de acesso aos serviços de saúde 

como imprescindível para uma melhor qualidade de vida.  
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De acordo com Bernardes; et al. (2009), esse posicionamento é respaldado 

por documentos internacionais de proteção aos direitos humanos, como a 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos  homologada em 2005, e a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 

2006. No Brasil, o primeiro documento já foi assinado e o segundo ainda encontra-

se em processo de análise com vistas a sua ratificação com equivalência à emenda 

constitucional.  

Durante muito tempo, a agenda governamental brasileira não contemplava de 

modo abrangente as questões relativas às pessoas com deficiência. Porém, no ano 

de 2007, o Governo Federal lançou o Programa de Direitos de Cidadania das 

Pessoas com Deficiência que representa uma série de medidas voltadas para esse 

segmento com aporte de recursos financeiros, denotando maior visibilidade do tema 

na arena decisória.  

Bernardes; et al. (2009), discorre que ocorreram diversos avanços, entretanto, 

apesar de positivas as medidas anunciadas estão mais direcionadas à execução e 

ao aceleramento de itens já previstos pelo dispositivo legal e em programas de 

governo. Sendo assim, vislumbra-se a necessidade de maior articulação para que 

leis e medidas sejam instrumentos efetivos de mudança social. 

Dentre as conquistas alcançadas, a mais recente é a inclusão da Política 

Nacional da Pessoa com Deficiência nas propostas do Pacto pela Saúde. Esse fato 

possibilitará a pactuação entre os gestores das metas a serem alcançadas por cada 

nível de assistência.  

Mesmo com os avanços obtidos com garantia da lei 8.080/90, as pessoas 

com algum tipo de deficiência ainda sofrem para receber atendimento de qualidade, 

pois na maioria das vezes os serviços não estão preparados para assumir a 

responsabilidade que lhes cabe.  

No âmbito assistencial, a maioria dos programas é bastante centralizada e 

atende a um reduzido número de pessoas, além de não contemplar experiências 

comunitárias, e de seus resultados raramente serem avaliados. 

É nesse caminhar, que nos aproximamos da garantia dos direitos das 

pessoas com deficiência. Desse modo, a atualização das políticas públicas, assim 

como a elaboração de novas políticas, deve passar, portanto, pelo prisma da 

inclusão social a fim de que se possa ter a garantia de que estamos no rumo certo 
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diante das novas tendências mundiais no enfrentamento dos desafios da diversidade 

humana e das diferenças individuais em todos os campos de atividade humana. 

 

 

3.3 ATENÇÃO BÁSICA: PORTA PREFERENCIAL DE ENTRADA DA PESSOA COM  

      DEFICIÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

 

A Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência concebe que: “todas 

as medidas assistenciais voltadas à saúde da pessoa com deficiência, deverão levar 

em conta, sobretudo, as necessidades, potencialidade e recursos da comunidade, 

de modo a assegurar a continuidade e as possibilidades de auto-sustentação, 

visando em especial, a manutenção da qualidade de vida deste segmento 

populacional e a sua inclusão ativa na comunidade” (BRASIL, 2006, p. 28). 

Desse modo, a sistemática utilizada para o desenvolvimento dessa política 

garante que o acesso aos serviços de saúde seja realizado de forma integral, 

contemplando os três níveis de assistência, interdependentes e complementares. A 

referida política ratifica que a porta de entrada no serviço de saúde é a atenção 

básica, que deverá estar preparada para desenvolver ações de prevenção 

secundária e primária, além de ações básicas de reabilitação (BRASIL, 2006). 

No Ministério da Saúde (2006), as ações relativas à prevenção primária e 

secundária estão voltadas para o controle da gestação de alto-risco, atenção à 

desnutrição, detecção precoce dos fatores de risco – como controle da hipertensão 

arterial e combate ao tabagismo – bem como o atendimento às intercorrências 

gerais de saúde da população com deficiência.   

As ações básicas de reabilitação deverão favorecer a inclusão social, tais 

ações podem assim ser elencadas como: orientação para mobilidade com 

deficiência visual; prevenção de deformidades mediante posturas adequadas e 

estimulação da fala para pessoas com distúrbios de comunicação (BRASIL, 2006). 

A atenção básica atuará na intervenção de caráter individual, familiar, grupal e 

comunitário, complementando-se aos níveis secundários e terciários de atenção. A 

intenção é que sejam continuamente fomentados programas de reabilitação em 

parceria com a comunidade, nos quais os serviços respectivos e as lideranças 
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comunitárias trabalham juntos com o objetivo de resolver os problemas funcionais e 

a inclusão social das pessoas com deficiência (BRASIL, 2006). 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), enquanto responsável pelas ações 

de saúde na atenção básica, é pró-ativa na definição de estratégias a partir das 

necessidades dos usuários, articulando, planejando e implementando de forma 

intersetorial e descentralizada, considerando os anseios, desejos e necessidades 

apontadas pela sua clientela. As ações, por sua vez, serão desenvolvidas por 

familiares, profissionais da saúde, e grupos da comunidade, com avaliação 

constante e de forma sistematizada. 

A assistência domiciliar é outra responsabilização da atenção básica. As 

pessoas com deficiências que necessitam de uma assistência domiciliar poderão ser 

atendidas em casa e serão possibilitadas a desenvolver ao máximo sua autonomia e 

o autocuidado. A família torna-se uma aliada ao serviço, quando passa a 

compreender melhor as necessidades e possibilidades que a pessoa com 

deficiência possui (BRASIL, 2006). 

Destarte, os postos de saúde e as Unidades de Saúde da Família devem 

acolher e prestar assistência às queixas, orientar para exames complementares, 

fornecer medicamentos básicos, acompanhar a evolução de cada caso e 

encaminhar para unidades de atenção especializada, quando for necessário. O 

atendimento é prestado pelos profissionais – médicos (generalista, clínico geral, 

pediatra, ginecologista), enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde, dentistas e auxiliares de consultório dentário – na unidade 

de saúde ou nos domicílios (BRASIL, 2009). 

Logo, surgem novas perspectivas para a realização da assistência à pessoa 

com deficiência. Com o novo cenário de conquistas também emerge uma nova 

esperança, as crianças com deficiências saem do refúgio de suas casas e aparecem 

na sociedade. A família, embora ainda compartilhe da angústia de lidar com uma 

criança “especial”, agora, encontra parceiros que antes não participavam dessa luta. 

Campos (2003) afirma a importância de se discutir as dificuldades em 

responsabilizar-se pelos outros, bem como a de encarregar-se da construção de 

projetos terapêuticos3 e do acompanhamento sistemático de casos singulares.  

                                                            
3Os projetos terapêuticos assim entendidos não são produto da simples aplicação dos conhecimentos 
sobre a doença. Na perspectiva da integralidade, eles emergem do diálogo (e porque não falar, da 
negociação) entre profissionais de saúde e os usuários dos serviços de saúde. A característica chave 
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E é nessa perspectiva que a ESF aparece como aliado na luta para reorientar 

e implementar uma atenção baseada na integralidade, seguindo os preceitos do 

SUS. A ESF surge no Brasil em 1994, baseada nos modelos de alguns países e 

principalmente da observação da ação bem sucedida do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde que foi idealizado no Ceará. Essa Estratégia deve ser 

composta por uma equipe mínima multidisciplinar composta por: 1 médico (a), 1 

enfermeiro (a), 1 ou 2 auxiliares de enfermagem e 5 a 6 Agentes Comunitários de 

Saúde. (MENDES, 2002). 

A articulação e complementaridade dos profissionais que compõem essa 

equipe é premissa básica para a obtenção da integralidade e para a promoção da 

qualidade de vida dessas crianças com deficiência. No entanto, na prática cotidiana, 

observa-se pouca integração entre os profissionais da saúde, como também com 

profissionais de outras áreas dificultando o trabalho de forma integrada (GLAT; et al. 

2006).   

Assim, adotar o princípio da integralidade nos processos de planejamento e 

de gestão em saúde implica dotar os serviços de saúde de condições tecnológicas 

nos diversos níveis de atenção à saúde, de mudanças no processo do cuidado, 

mediante a adoção de vínculos terapêuticos entre os profissionais e os usuários do 

sistema (PAIM, 2008). 

A integralidade como termo polissêmico, expressa uma bandeira de luta do 

Movimento Sanitário Brasileiro, uma imagem-objetivo a ser perseguida. Pensar na 

integralidade representa uma forma de indicar (ainda que de modo sintético) 

características desejáveis do sistema de saúde e das práticas de cuidado nele 

exercidas. (MATTOS, 2001) 

Nesse sentido, trabalhar na perspectiva da integralidade implica definir 

prioridades, elencar entre os milhares de usuários, aqueles pelos os quais a equipe 

terá cuidado especial, e em função disso, intervir com recursos terapêuticos 

específicos, conforme o caso e sua fase: remédio, educação em saúde, visita 

domiciliar, orientações dietéticas, existenciais, grupos, dentre outros (BUSS, 2000; 

CAMPOS, 2003; MATTOS, 2001). 

                                                                                                                                                                                          
para a existência desse diálogo é a capacidade de compreender o contexto específico dos diferentes 
encontros. Compreensão que envolve por parte dos profissionais o esforço de selecionar num 
encontro os elementos relevantes para a elaboração do projeto terapêutico, tanto os evocados por ele 
com base em seus conhecimentos, quanto os trazidos pelo outro a partir de seus sofrimentos, de 
suas expectativas, de seus temores e de seus desejos (MATTOS, 2004, p.1415). 
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Campos (2003) discorrendo sobre as competências da equipe da ESF reforça 

que é necessário identificar agrupamentos especiais de usuários que merecem 

atenção destacada. E nessa abordagem, a Política Nacional da Pessoa Portadora 

de Deficiência (BRASIL, 2006) defende que os agentes comunitários de saúde e os 

profissionais que atuam nas equipes de saúde da família deverão receber 

treinamento que os habilite para o desenvolvimento de ações de prevenção, 

detecção precoce, intervenção especifica e encaminhamento adequado para as 

pessoas com deficiência. A capacitação dos profissionais para a atenção à pessoa 

com deficiência na assistência e reabilitação deverá ser promovida no contexto das 

ações de saúde da família e de saúde comunitária, buscando a promoção de uma 

vida saudável e da manutenção de ganhos funcionais. 

Dada as características singulares de uma criança com deficiência, 

compreende-se que ela padece de uma condição crônica4, e visto isso, é mister 

entender que seus atendimentos, pelos sistemas de serviços de saúde, são 

inteiramente diversos, exigindo do sistema de saúde uma atenção integral.  

Mendes (2002) ao discutir os sistemas integrados para a atenção a eventos 

crônicos revela que essa condição tem início a partir das manifestações 

habitualmente graduais; a duração da manifestação é longa ou indefinida; as causas 

são múltiplas e mudam ao longo do tempo; o diagnóstico e os prognósticos são 

usualmente incertos; as intervenções tecnológicas não-decisivas e, muitas vezes, 

com efeitos adversos; desse modo, o resultado não é a cura, mas o cuidado, e o 

conhecimento devem ser compartilhados por profissionais, pelos assistentes e pelos 

usuários. O mesmo autor aponta que: 

 
 
Os sistemas e serviços de saúde voltados para a atenção às condições 
crônicas são aqueles que desenvolvem um enfoque sistemático e planejado 
para atender às necessidades dos eventos agudos e crônicos que se 
manifestam no decorrer do ciclo de vida de uma condição ou doença, 
provendo intervenções de promoção da saúde, prevenção das doenças ou 
danos, de contenção do risco evolutivo, de tratamento, de reabilitação, de 
manutenção e de suporte individual e familiar para o autocuidado, através 
de uma rede integrada de pontos de atenção à saúde que prestam uma 
atenção contínua (MENDES, 2002, p.20). 
 
 

                                                            
4 As condições crônicas, contudo, não devem ser confundidas com as doenças crônicas, ainda que 
possa haver certa relação entre elas, porque o que define uma condição crônica é, 
fundamentalmente, o seu ciclo de vida que deve ser superior a três semanas. (MENDES, 2002, p.19) 
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Assim, acredita-se que a complexidade da assistência na prática clínica da 

equipe da ESF demanda a disponibilidade/necessidade de profissionais capacitados 

para lidar com as especialidades e a utilização de recursos tecnológicos para o 

diagnóstico e o cuidado terapêutico humanizado, e que o diálogo possibilita uma 

mudança nas práticas de saúde, nesse sentido assegurando a construção da 

integralidade e melhoria das ações de saúde prestadas as crianças com deficiência. 

A orientação adequada sobre a deficiência logo no início permite aos pais 

evitar o retorno excessivo ao médico ou enfermeiro, pois eles passam a se sentir 

mais seguros diante do cuidado a ser prestado aos seus filhos. Muitas vezes, esse 

contato inicial é a única oportunidade que os pais têm acesso aos serviços de 

saúde, ou porque não existem condições financeiras que garantam o retorno, ou 

porque os serviços públicos de saúde não oferecem assistência próxima da 

comunidade e nem o acesso a outros níveis de atenção. 

Portanto, torna-se imprescindível que os pais sejam informados, esclarecidos 

e orientados a respeito do problema dos seus filhos, da importância dos primeiros 

meses de vida e dos problemas que podem surgir. As crianças com deficiência 

devem ser acompanhadas pelos profissionais de saúde em encontros subseqüentes 

e orientadas acerca das condutas que poderão facilitar um desenvolvimento 

adequado para ela, de acordo com sua limitação (CAMARGO; LONDERO, 2008). 

Sendo assim, é importante conhecer/compreender as limitações impostas pelas 

suas necessidades especiais, mas é imprescindível percebê-la como uma criança 

que carece de amor, atenção, respeito e dignidade.   

Diante dessas colocações que refletem os requisitos assumidos pelo cuidado 

em saúde, encontramos a possibilidade de ampliação do acesso aos serviços de 

saúde pelas pessoas com necessidades especiais e em evidência a criança com 

deficiência. É preciso ampliar os espaços de assistência, possibilitando a autonomia 

e inclusão do sujeito que tenha alguma deficiência. 

Para tanto, é de fundamental importância que as unidades de saúde tenham a 

disponibilidade de acesso físico, mobiliário e adaptações ambientais relacionadas à 

comunicação, adequadas às pessoas com deficiência. Igualmente é necessário que 

os profissionais que ali atuam tenham maior sensibilidade e capacidade para acolher 

e cuidar dessas pessoas. Tarefas a serem desempenhadas solidariamente pelos 

gestores do SUS nas três esferas do governo: Federal, Estadual e Municipal. 
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Com efeito, é relevante que possamos traçar estratégias para possibilitar a 

inclusão da criança com deficiência não só nos serviços de saúde, porque essa 

criança precisa ser incluída em todos os setores sociais para que ela (CcD) seja 

uma cidadã consciente dos seus direitos e deveres. 

 

 

3.4 A QUESTÃO DA INCLUSÃO SOCIAL   

 

 

A questão da inclusão social de pessoas com deficiência em todos os 

recursos da sociedade ainda é muito incipiente.  A trajetória histórica mostra-nos que 

temos avançado em relação a adquirir novas compreensões, lutas e conquistas. 

Porém o cenário da exclusão ainda é preponderante no meio social, especialmente, 

das pessoas que possuem alguma deficiência.  

Essas concepções encontram-se fortemente ligadas ao modelo médico de 

deficiência, no qual a compreensão da deficiência é equivalente a doença. De 

acordo com Fletcher (apud SASSAKI, 2002, p. 29), “tradicionalmente, a deficiência 

tem sido vista como um ‘problema’ do indivíduo e, por isso, o próprio indivíduo teria 

que se adaptar à sociedade ou ele teria que ser mudado por profissionais através da 

reabilitação ou cura”. 

Esse paradigma médico sobre deficiência ganhou notoriedade na década de 

1960 e tem como principal característica a descontextualização da deficiência, isto é, 

toma-a como incidente isolado e sem relação com questões de interesse público e 

relevância econômica, política ou social. Nesse modelo, a única origem da exclusão 

enfrentada por pessoas com deficiência são suas próprias seqüelas e limitações 

físicas, intelectuais, sensoriais e múltiplas (WERNECK, 2004). Como conseqüência, 

a cura ou a “quase cura” das limitações e lesões se torna um pressuposto para que 

pessoas com deficiência tenham acesso a alguns direitos. 

Nesse processo, surge a relevância dos Centros de Reabilitação, que vem a 

muitas décadas desempenhando o papel de disseminador do modelo médico da 

deficiência, pois nesse ângulo é enfocada a necessidade de reabilitação para que o 

a pessoa com deficiência possa se integrar na sociedade. É válido salientar, que a 

questão da reabilitação de forma isolada não oferece subsídios para promover a 
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inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, apenas tenta adequá-la para o 

convívio em sociedade. 

Werneck (2004) ressalta que o modelo médico de deficiência: 

 
 
[...] transcendeu as fronteiras da saúde e dominou as áreas da educação, 
do emprego e do serviço social, entre outras. Por influência deste enfoque, 
foram criadas políticas voltadas para uma assistência paliativa, segregada e 
protegida, já que, sob essa ótica, só mesmo a cura da deficiência pode 
trazer dignidade e felicidade (WERNECK, 2004, p. 24). 
 
 

Na tentativa de superar as atitudes excludentes da sociedade a que são 

submetidas às pessoas com deficiência surge à idéia de integração. Todavia, essa 

concepção não surgiu sem o enfrentamento de lutas. O conceito de integração 

emergiu a partir do final da década de 1960 e tem como objetivo inserir as pessoas 

com de deficiência nos sistemas sociais gerais como Educação, Trabalho, Lazer e 

Família.  

Esse movimento de integração social teve como desencadeantes princípios e 

respectivos processos como a Normalização e o Mainstreaming. A normalização 

visa oferecer às pessoas segregadas ou que vivem em instituições condições ou 

modelos de vida análogos aos que são disponíveis na sociedade, ou seja, criar um 

mundo parecido com aquele em que vive qualquer pessoa considerada “normal”. O 

Mainstreaming possibilitava ao aluno deficiente momentos de integração na escola, 

através de inserção em aulas temáticas, mas sem exigir que a escola tenha uma 

atitude inclusiva (SASSAKI, 2002). 

Com essas experiências acumuladas, algumas instituições sociais, a 

comunidade acadêmica e organizações de vanguarda de pessoas com deficiências 

começaram, por volta do final da década de 1980 e inicio da década de 1990, a 

perceber e disseminar que a prática tradicional da inclusão social não era suficiente 

para abolir a discriminação social que havia contra esse segmento social. Tampouco 

possibilitava a verdadeira participação plena com igualdade de oportunidades. 

A integração social contribuiu para inserção da pessoa com deficiência na 

sociedade, desde que esse ser alcançasse um nível de competência compatível 

com os padrões sociais vigentes. A prática da integração pauta-se numa atitude 

unilateral, na qual somente a pessoa com deficiência e seus aliados se esforçam 

para torná-los mais aceitáveis na sociedade. Essa lógica não exige esforços da 
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sociedade em termos de modificação, atitudes, de espaços físicos, de objetos e 

práticas sociais, continuando a refletir o modelo médico de deficiência.  

Contudo, o processo de integração social terá um papel importante a cumprir, 

cobrindo situações nas quais ainda haja resistência contra a adoção de medidas 

inclusivistas. De fato, nem todas as pessoas com deficiência precisam que a 

sociedade seja modificada, pois algumas estão aptas a se integrarem nela do modo 

que são. Entretanto, outras pessoas com necessidades especiais não poderão 

participar plenamente e igualmente da sociedade se essa organização não se tornar 

inclusivista. 

Ainda estamos vivendo num período de transição entre a integração e a 

inclusão. Portanto, ainda é compreensível que os dois processos coexistam, até que 

gradativamente, a integração esmaeça e a inclusão prevaleça. A prática da inclusão 

social contribui para a construção de um novo tipo de sociedade através de 

transformações, pequenas e grandes, nos ambientes físicos (espaços internos e 

externos, equipamentos, aparelhos e utensílios, mobiliário, e meios de transporte) e 

na mentalidade de todas as pessoas, ou seja, também no próprio portador de 

necessidades especiais (SASSAKI, 2002). 

A concepção inclusivista também pauta-se em conceitos como os de 

autonomia, independência e empowerment. Para Sassaki (2002), a autonomia é a 

condição de domínio no ambiente físico, preservando ao máximo a privacidade e a 

dignidade da pessoa que a exerce. Já a independência é a faculdade de decidir sem 

depender de outras pessoas, tais como: membros da família ou profissionais. O 

empowerment versa sobre o processo pelo qual um grupo de pessoas usa o poder 

inerente à sua condição para fazer escolhas e tomar decisões, assumindo o controle 

de suas vidas. 

Esses conceitos são relevantes, a partir da compreensão de que novas 

perspectivas estão se firmando no campo inclusão social da pessoa com deficiência. 

Tais concepções dão margem para uma nova forma de se perceber que conviver 

com as diferenças representa uma grande oportunidade de aprendizado para toda a 

sociedade.  

Com o passar do tempo essas mudanças promoverão uma compreensão 

para além dos limites das diferenças. A responsabilidade social para com o outro se 

torna mais evidente a partir do consenso que existe uma relação de ambivalência 

entre a sociedade e a pessoa com deficiência. 
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É vislumbrando essa nova compreensão de mundo, que o modelo social da 

deficiência ancora-se. Por esse modelo, os problemas das pessoas com deficiência 

não estão tão contidos nela tanto quanto estão na sociedade. A sociedade é 

chamada a perceber que ela cria problemas para as pessoas com necessidades 

especiais causando-lhes incapacidade (ou desvantagem) no desempenho de papéis 

sociais. A sociedade torna-se responsável para eliminar barreiras físicas, 

programáticas e atitudinais, para que as pessoas com deficiência possam ter acesso 

aos serviços, lugares, informações e bens necessários ao seu desenvolvimento 

pessoal, educacional e profissional (SASSAKI, 2002). 

Para o modelo social, o acesso à saúde é um direito a ser garantido entre 

tantos outros, igualmente prioritários e simultâneos como educação, emprego, 

cultura, vida independente, lazer e desenvolvimento socioeconômico. Juntos, esses 

direitos contribuem para garantir a equiparação de oportunidades às pessoas com 

deficiência (MAIOR, 2005).  

O modelo social define que ser uma pessoa com deficiência é uma condição 

flexível, não necessariamente permanente. Quando todas as barreiras de acesso 

forem removidas, a relação de desvantagem passará a ser parcial ou 

completamente anulada. O assunto deficiência não interessa apenas ao indivíduo 

que tem uma limitação permanente; é de interesse público. 

Por expandir e, ao mesmo tempo, dar complexidade ao vocábulo deficiência, 

o modelo social valoriza as diferenças individuais e traz o assunto para o contexto 

de diversidade, direitos humanos e sustentabilidade do sistema, garantindo melhor 

qualidade de vida para todos independentes de qualquer diferença. 

As noções de inclusão e exclusão sociais evoluíram de maneira muito 

importante. As transformações intensas e rápidas que ocorreram em numerosas 

sociedades no mundo, desde a segunda metade do século XX, com certeza não são 

alheias à evolução desses conceitos, assim como foi também o caso para a noção 

de deficiência (POULIN, 2010). A assistência à saúde não escapou a essa regra. 

Com efeito, a inclusão da pessoa com deficiência nos serviços de saúde, passou do 

total descaso, para a garantia do direito universal à saúde através da promulgação 

da Constituição de 1988.  

De acordo com Poulin (2010), a inclusão social depende das representações 

sociais e que somente pela experiência positiva ‘da diferença’, quer que dizer pela 

aprendizagem, que as sociedades atuais poderão entrar na era da inclusão social. 
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Para que haja esse alcance é evidente que será necessária outra ferramenta 

extremamente relevante para consolidar o processo da inclusão social: a 

acessibilidade. 

 

 

3.5 A QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE 

 

 

Quando se fala em acessibilidade tomamos por base o conceito discutido por 

Frenk (1985) que relata que esse processo é o produto da relação entre a 

disponibilidade efetiva de serviços de saúde e o acesso por parte desses indivíduos 

a serviços inclusivos. A disponibilidade efetiva acontece quando é analisada a partir 

da oferta dos serviços de saúde perante a resistência que o meio proporciona a essa 

disponibilidade. 

Ao trazer esse aspecto da acessibilidade para as pessoas com deficiência, 

percebe-se que as barreiras de acesso aos serviços de saúde e a comunidade 

aumentam e muitas vezes limitam o direito da assistência universal garantido pelo 

SUS.  

Autoras como França e Pagliuca (2008) debatem em relação à acessibilidade 

no SUS que apesar dos profissionais – atuantes nos programas de saúde – 

pretenderem assegurar o atendimento a todos os cidadãos, ainda existe algumas 

lacunas para que as pessoas com deficiência recebam assistência eqüitativa, 

igualitária e universal como é preconizado pelo SUS. Nesse sentido, as dificuldades 

de acesso se inserem, também, na interação paciente-profissional de saúde, pois, 

as deficiências sensitivas se encarregam de estabelecer barreiras atitudinais no 

contexto dessa interação. 

Castro (2010) relata que as pessoas com deficiência apresentam 

características diferenciadas da população em geral, por isso essas pessoas 

enfrentam mais barreiras a serem transpostas na sociedade, que podem ser 

geográficas, comportamentais, arquitetônicas, financeiras e entre outras. 

Em um estudo realizado por Wharton et al. (2005) com os pais de crianças 

com deficiências físicas e intelectuais no Reino Unido, foi apontado algumas 

barreiras encontradas para o acesso aos serviços de saúde. Dentre as dificuldades 

citadas pode-se destacar: 
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¶ Preparação para ida ao serviço de saúde (preparação do paciente, veículo 

apropriado, etc.) 

¶ Horários de atendimento (os horários de atendimentos são rígidos e com 

pouca flexibilização) 

¶ Estacionamento no local de atendimento (dificuldade de estacionar próximo 

ao serviço de saúde e dificuldade no traslado do paciente e sua entrada no 

local) 

¶ Espaço físico (pacientes que usam cadeiras de rodas têm dificuldade de 

mobilidade interna dentro dos serviços de saúde) 

¶ Dificuldade dos profissionais de saúde em entender e conhecer a deficiência 

(falta de formação adequada para o atendimento das necessidades da 

pessoa com deficiência) 

¶ Internação (enfermarias diminutas, com espaços inadequados) 

Embora essa realidade aconteça em outro país, aqui no Brasil a situação não 

é diferente, o agravante é que provavelmente vivenciamos uma situação ainda pior, 

pois observamos diariamente um sistema de saúde que funciona mal, em virtude da 

péssima alocação de recursos financeiros, materiais e pessoais.  Essa conjuntura, 

só dificulta o acesso da pessoa com deficiência, pois além do estigma e segregação 

sofridos, essas pessoas ainda têm que se defrontar com um sistema de saúde no 

qual os princípios constitucionais não são garantidos. 

Na atenção básica, o acesso ao serviço de saúde tem sido marcado por filas 

para marcação de consultas e realização de atendimentos. Esse problema perpassa 

a dificuldade logística em que os serviços de saúde têm para se organizar diante das 

diferenças apresentadas pela diversidade dos usuários e dos problemas de saúde 

enfrentados pela população. 

Silva; et al. (2010) afirmam que no Brasil, o acesso aberto tem existido não 

como estratégia para facilitar a utilização dos serviços pelos cidadãos, mas, como 

decorrência da ausência de medidas específicas para organização do acolhimento 

aos usuários. Embora a universalização da atenção à saúde esteja 

constitucionalmente assegurada e a expansão do Programa de Saúde da Família 

(PSF) tenha em muito contribuído para essa finalidade, as barreiras organizacionais 

do acesso aos serviços da rede básica, principalmente em capitais, é ainda um 

problema central para a consolidação do Sistema Único de Saúde no país. 
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Assim, o direito de ir e vir tornou-se um elemento importante para auxiliar na 

inclusão social, e esse direito só pode ser garantido quando a sociedade promove a 

acessibilidade das pessoas (Tanaka, 2006). 
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4 CAMINHAR METODOLÓGICO 

“Quanto mais investigo o pensar do povo com ele, 
tanto mais nos educamos juntos. Quanto mais nos 
educamos, tanto mais continuamos investigando”  

Paulo Freire (2005) 
 

 
4.1 TIPO DE ESTUDO  

 

 

Na perspectiva de contemplar os objetivos propostos, optou-se por um estudo 

descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação. A escolha pela 

pesquisa-ação ocorreu devido as suas características peculiares, pois essa 

metodologia permite se levantar os problemas através do estudo exploratório, bem 

como, trabalhar os sujeitos interessados ou vivenciando os problemas por meio de 

ações educativas e de intervenção dos dados levantados. 

 Thiollent define pesquisa-ação como:  

 
 
[...] um tipo de investigação social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2008,16). 
 
 

Thiollent (2008) referencia ainda que a pesquisa ação tenha, em sua proposta 

principal, dado aos pesquisadores e grupos de participantes os meios de se 

tornarem capazes de responder com maior eficiência, aos problemas da situação em 

que vivem, em particular sob forma de diretrizes de ação transformadora. 

Essa pesquisa-ação tem um planejamento muito flexível, por não seguir fases 

ordenadas, e que devem ser adaptadas conforme as circunstâncias surgidas no 

transcorrer da pesquisa e a dinâmica do grupo. Entretanto, algumas etapas são 

descritas, mesmo sem obedecer a uma seqüência de temporalidade, contanto que 

se inicie com a fase exploratória e finalize com a divulgação dos resultados, 

intercalando-se o tema da pesquisa, os problemas, as hipóteses, os seminários, a 

coleta de dados, a aprendizagem e o plano de ação. (THIOLLENT, 2008). 

Nesse sentido, essa pesquisa traz a idéia de ação transformadora quanto às 

ações de sensibilização dos profissionais para incluir a criança com deficiência na 

Estratégia Saúde da Família, compreendendo que a pesquisa-ação propõe a 
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construção de um conhecimento crítico e comprometido com uma ação política e 

social transformadora, centrada na questão do agir. 

 

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO E SUJEITOS 

 

 

 O local escolhido como campo de estudo foi a Unidade Básica de Saúde da 

Família Doutor Chico Porto (UBSFCP) que serve de estrutura para o funcionamento 

de duas equipes da Estratégia de Saúde da Família. As equipes da referida 

UBSFCP dão suporte a uma população de aproximadamente 6.000 pessoas. A 

unidade está localizada na Região Oeste da cidade de Mossoró-RN, em uma área 

onde predomina uma disparidade social, pois se situa entre um bairro da zona nobre 

(Nova Betânia) e bairros periféricos (Aeroporto I e II, Forno Velho e Bom Pastor). 

Cada equipe é composta por 01 médico, 01 enfermeiro, 01 auxiliar de 

enfermagem, 01 dentista, 01 Auxiliar de Consultório Dentário (ACD), e 08 Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). 

A referida UBSF está inscrita no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 

Saúde (CNES) no município de Mossoró/RN, fazendo parte da Gerência Executiva 

da Saúde e do Departamento de Atenção Integral. A cidade de Mossoró localiza-se 

na região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, distante a 273 km da capital 

Natal. Hoje, o município está praticamente coberto pela Estratégia de Saúde da 

Família, possuindo cerca de 70 equipes que funcionam em 39 Unidades Básicas de 

Saúde da Família (UBSF) (PPC, 2010). 

Para Thiollent (2008) o princípio da intencionalidade é adequado diante da 

pesquisa ação, desse modo, a escolha do cenário do estudo deve-se por ser essa 

UBSF ser referência do campo de prática para os alunos da graduação em 

Enfermagem da Universidade Potiguar/Campus Mossoró-RN, na qual a mestranda 

atua há 02 anos. Em virtude disso, a mestranda acompanha alunos em aulas 

práticas da disciplina Saúde da Criança e do Adolescente e tem a oportunidade de 

vivenciar nessa UBSF a realização da assistência à saúde da criança.  E foi através 

dessa aproximação do campo e pela construção de um relatório de captação da 

realidade que foi possível perceber que os profissionais da ESF desejavam 

conhecer melhor como deveria realizar a assistência à criança com deficiência.   


