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...que quem não canta, dance a voz do outro! 

Quem não toca, que dance pousado nos acordes 
de quem toca! 

Porque perfeito, só tudo junto. Só uma das mãos, 
não faz o aplauso. Só uma boca, jamais fará o 

beijo. 

Todos juntos sim, podem formar a imensa 
risada... 
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RESUMO 

 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência orienta ações de promoção 
da saúde, prevenção de incapacidades, melhoria dos mecanismos de informação, 
capacitação profissional, e organização/funcionamento dos serviços de atenção à 
saúde. No entanto, as pessoas com deficiência não se sentem assistidas em suas 
necessidades quando procuram tais serviços. Adicionalmente, a educação médica, 
em geral, não tem contemplado em seus conteúdos curriculares esse grupo de 
pessoas, contribuindo assim, para o não reconhecimento das especificidades 
relacionadas aos vários tipos de deficiência e de aspectos relevantes para o cuidado 
integral. Esse estudo objetiva compreender a percepção das pessoas com deficiência 
sobre o atendimento médico recebido nos serviços de saúde, de modo a contribuir 
para uma formação profissional que atenda às necessidades dessa população 
específica. O caminho teórico-metodológico percorrido foi a fenomenologia, utilizando 
a abordagem qualitativa. As técnicas utilizadas para a coleta dos dados foram grupo 
focal e entrevistas semiestruturadas, de onde emergiram três unidades temáticas: 
Necessidades das pessoas com deficiência; Serviços de Saúde e Atenção integral à 
saúde das pessoas com deficiência. Os resultados dessa pesquisa evidenciaram que 
as pessoas com deficiência, quando recorrem aos serviços de saúde buscando 
atendimento médico, muitas vezes, se deparam com barreiras presentes nas 
instituições, tanto no que se refere ao aspecto atitudinal e de comunicação, quanto à 
acessibilidade e à falta de equipamentos e materiais apropriados ao seu atendimento. 
Observou-se também a necessidade de sensibilização e capacitação dos profissionais 
médicos para melhor atendimento e acolhimento às pessoas com deficiência, no 
sentido de contribuir para que elas se sintam incluídas socialmente e respeitadas na 
sua condição. Reitera-se a importância do papel da atenção primária no cuidado 
integral à saúde dessas pessoas, o que se constitui um desafio e provoca uma 
reflexão sobre a eficácia das práticas atuais e sobre as possibilidades de melhorias 
futuras. Conclui-se que é necessário que as escolas médicas se comprometam com 
a temática e possibilitem um ensino voltado para as necessidades em saúde dessas 
pessoas.  
 
 
Palavras-Chaves: Pessoas com Deficiência, Serviços de Saúde, Educação Médica, 

Atenção Integral à Saúde das PcD. 
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ABSTRACT 

 

The National Policy on the Health of Persons with Disabilities guides actions of health 
promotion, disability prevention, improvement of information mechanisms, 
professional training, organization and operation of health care services. However, 
persons with disabilities do not feel assisted in their needs when seeking such 
services. In addition, medical education, in general, has not included in its curriculum 
content this group of persons, thus contributing to the non-recognition of the 
specificities related to the various types of disability and aspects relevant to integral 
care. This study aims to understand the perception of persons with disabilities about 
the medical care received in health services, so as to contribute to professional training 
that meets the needs of this specific population. The theoretical-methodological path 
covered was phenomenology, using the qualitative approach. The techniques used to 
collect data were focal group and semi-structured interviews, from which emerged 
three thematic units: Needs of persons with disabilities; Health Services and 
Comprehensive health care for persons with disabilities. The results of this research 
showed that persons with disabilities, when they use health services seeking medical 
attention, often face barriers in the institutions, both at the level of attitudinal and 
communication, accessibility, to the lack of equipment and materials appropriate to 
their service. There was also a need for awareness and training of medical 
professionals to better care and accommodate persons with disabilities, in order to 
make them feel socially included and respected in their condition. The importance of 
the role of primary care in the integral health care of these persons is reiterated, and it 
is a challenge, reflecting on the effectiveness of current practices and the possibilities 
for future improvements. It is concluded that it is necessary for medical schools to 
commit themselves to the theme and to provide education aimed at the health needs 
of these persons. 

 

Key-words: Persons with Disabilities, Healthcare Services, Medical Education, 

Comprehensive Healthcare for Persons with Disabilities.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos primórdios das organizações sociais, em algumas culturas, pessoas com 

deficiência (PcD) eram exterminadas. Por questões religiosas e políticas, devido a 

evolução científica e às revoluções sociais, ocorreram mudanças no tratamento às 

PcD¹, contudo não existe uniformidade na maneira como as PcD eram vistas e foram 

tratadas ao longo da História e nem igualitária essa percepção².  

As PcD têm seus direitos garantidos na Constituição Brasileira, direitos estes 

regulamentados em um extenso arcabouço legal, criados para garantir a essas 

pessoas a mesma qualidade de vida de todo cidadão. O Brasil é um dos países que 

mais tem leis para garantir esses direitos¹, no entanto, sabe-se que, muitas vezes, 

esses direitos não são reconhecidos. Isso é motivo de preocupação, visto que, a 

legislação brasileira direcionada a esta população entrou em vigor desde 1989, e de 

acordo com dados encontrados nos estudos, pouco foi modificado³. Diante dessa 

realidade faz-se necessária uma análise dos documentos legais que garantem esses 

direitos. 

A Constituição da República Federativa do Brasil4 assegura direitos 

fundamentais aos cidadãos brasileiros e em seu Art. 23, capítulo II, determina que “é 

competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cuidar da 

saúde e assistências públicas, da proteção e garantia das pessoas com deficiência”.    

A partir da nossa Carta Magna, outros marcos legais foram criados para 

regulamentar os ditames constitucionais relativos a esse grupo populacional, com 

destaque para os seguintes dispositivos: a Lei  nº 7.853/895, que trata  do apoio às 

pessoas portadoras de deficiência e sua integração social; a Portaria nº 1.793/946 do 

Ministério da Educação que recomenda a inclusão de conteúdos relativos aos 

Aspectos–Ético–Políticos–Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa 

Portadora de Necessidades Especiais nos cursos do grupo de Ciências da Saúde 

(Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 

Nutrição, Odontologia, Terapia Ocupacional), no Curso de Serviço Social e nos 

demais cursos superiores, de acordo com as suas especificidades; o Decreto nº 
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3.956/017 que promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência; a Portaria do 

Ministério da Saúde (MS) nº 1.060/028, de 5 de junho de 2002, que instituiu a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência e consolidou direitos como o 

da não discriminação, o direito à educação, à acessibilidade e ao trabalho, entre 

outros. E o Decreto nº 5.296/049, que regulamenta as Leis nº 10.048/00, que 

estabelece prioridades ao atendimento à PcD e a nº 10.098/00, que determina os 

critérios para a promoção da acessibilidade, entre outras providências. 

Os referidos documentos ressaltam o direito das PcD a terem oportunidades 

iguais para usufruírem das melhorias resultantes do desenvolvimento econômico e do 

progresso social. A partir desses instrumentos legais, foram estabelecidas diretrizes 

para as áreas da saúde, educação, emprego e renda, seguridade social e legislação, 

orientando os estados membros na elaboração de políticas públicas que visem o 

atendimento e a garantia dos direitos constitucionais dessa população8.  

Outro ganho consequente foi a mudança de paradigma – a atenção à saúde 

da PcD passou a ser vista como um modelo biopsicossocial, centrado no doente, ao 

invés do modelo biomédico, centrado na doença. Essas conquistas foram resultantes 

de múltiplos movimentos e longa mobilização, nacional e internacional, de 

representantes da sociedade e das instituições8. Um exemplo dessas conquistas foi a 

Lei de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), Lei nº 10.436/02, regulamentada pelo 

Decreto nº 5.62610 de 22 de dezembro de 2005, que garante o direito à saúde das 

pessoas surdas ou com deficiência auditiva nos diversos níveis de complexidade e 

especialidades médicas, e reconhece a LIBRAS como a língua natural da comunidade 

surda.  

Em 11 de dezembro de 2006, a Organização das Nações Unidas (ONU), em 

sua sede em Nova York, realizou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência11 que teve como resultado o primeiro Tratado sobre os 

Direitos Humanos do século XXI12, destacando as PcD e a sua inclusão social com 

autonomia e independência. “Entre os pressupostos fundamentais da Convenção 

estão:  
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a- As causas que originam a deficiência são mais sociais do que biológicas e a 

prestação de serviços apropriados deve assegurar que as necessidades das 

pessoas com deficiência sejam atendidas dentro do contexto social em que 

vivem.  

b- Acreditar no potencial das pessoas com deficiência e na sua real contribuição 

para a sociedade.  

c- Reconhecer que a deficiência é um conceito em evolução e que as barreiras 

estão associadas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva 

participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com 

as demais pessoas” ¹. 

O Brasil é signatário dessa convenção, e assinou-a sem reservas, em 30 de 

março de 2007, assinatura também extensiva ao seu protocolo facultativo. Seu texto 

foi integrado como emenda, à Constituição Brasileira em julho de 2008, através do 

Decreto nº 6.94913 de 25/08/2009. Em seguida, foi instituída a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), nº 13.14614, em 6 de julho de 2015, 

também denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Outro ganho importante para as PcD foi a aprovação da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde15 (CIF) em 2001, pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), cujos princípios enfatizam o apoio, os 

contextos ambientais e as potencialidades dos indivíduos, ao invés de valorizar as 

incapacidades e limitações. A CIF, portanto, é baseada numa abordagem 

biopsicossocial que incorpora os componentes de saúde nos níveis corporal e social. 

Assim, quando da avaliação de uma PcD, esse modelo destaca-se do biomédico, 

baseado no diagnóstico etiológico da disfunção, evoluindo para um modelo que 

incorpora a dimensão biomédica, a psicológica e a social. Nesse modelo cada nível 

interage com os demais, sendo todos influenciados pelos fatores ambientais. Com 

isso, abriu-se um novo caminho para as práticas de reabilitação e inclusão social. 

O termo Pessoa com Deficiência, adotado nesse estudo, passou a ser usado 

após a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência11 em 
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2006, porém, os documentos legais estão assinalados com os termos originais na 

forma em que foram redigidos.  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência8, datada de 2010, 

conceitua Deficiência como sendo a estreita relação entre as limitações que as PcD 

experimentam, a estrutura do meio ambiente e as atitudes da comunidade. Já a 

OMS15 define: “No contexto da saúde, Incapacidade é um termo abrangente para 

deficiências, limitações em atividades e restrições à participação. Este termo denota 

os aspectos negativos da interação entre um indivíduo (com um estado ou condição 

de saúde) e os fatores contextuais do indivíduo (fatores ambientais e pessoais)”.  

Percebe-se que esses conceitos estão de acordo com os princípios da 

Convenção¹¹, contudo a definição que tem sido considerada nos dias atuais, é a 

anteriormente proposta pela Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência, que regulamentou a Lei nº 7.8535 de 24 de outubro de 1989 através 

do Decreto nº 3.29816 de 20 de dezembro de 1999, que define Deficiência como toda 

perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro dos 

padrões considerados normais. Portanto, não está em concordância com as 

orientações mais atuais da Convenção, que em nosso país tem status de constituição. 

 A LBI14, no Art. 2º, define Pessoa com Deficiência como sendo aquela que 

tem impedimento de longo prazo (pelo menos 2 anos) de natureza física, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas; e em seu parágrafo primeiro determina que a avaliação da deficiência, 

quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar e considerará:  

I – Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;  

II – Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;  

III – A limitação no desempenho de atividades; e  

IV – A restrição de participação.  
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           No Art. 4º, a LBI14 estabelece que toda PcD tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação, aqui considerada, em razão da deficiência, como toda forma de 

distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o 

efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais da PcD. Não constitui discriminação quando a 

diferenciação é opção com o objetivo de promover a integração social ou 

desenvolvimento pessoal das PcD. É destacado que as pessoas com deficiência não 

sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação¹. Constitui discriminação positiva, as 

medidas destinadas a garantir às PcD o exercício ou o gozo dos seus direitos, em 

condições de igualdade com as demais pessoas17. 

           Apesar de todos esses avanços na legislação brasileira, sabe-se que, 

geralmente, as PcD não têm seus direitos efetivados, muitas inclusive, vivem à 

margem da sociedade, sendo reconhecidas unicamente pelas suas limitações e 

incapacidades e não pelas suas potencialidades18. 

Sabe-se também, que na área da saúde existem poucas abordagens capazes 

de esclarecer aos familiares sobre as possibilidades de desenvolvimento das PcD ou 

de orientações à estimulação precoce18 19. Além disso, as PcD não se sentem 

acolhidas pelos profissionais de saúde, no sentido de terem sua condição reconhecida 

e valorizada e esses profissionais não apresentam uma formação capaz de 

reconhecer e considerar as especificidades na saúde dessas pessoas, o que implica 

na precariedade da assistência20. 

O dia três de dezembro, proclamado como o Dia Internacional das PcD pela 

Assembleia Geral da ONU em outubro de 1992, foi criado com o objetivo de promover 

a compreensão universal de assuntos relacionados a PcD e mobilizar apoio para 

garantir sua dignidade, seus direitos e seu bem-estar. Desde sua criação, tem 

promovido mudanças de atitudes e luta para eliminar barreiras a sua plena 

participação em todos os aspectos da vida social, ou seja, a sua efetiva inclusão.  

Para uma melhor compreensão acerca do assunto em questão, passaremos 

a discorrer sobre a classificação das deficiências e suas causas, como também sobre 
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os tipos de barreiras encontradas pelas PcD, visto que, diferentes tipos de deficiência 

demandam diversos tipos de necessidades. Tomando como base dados da OMS21, 

as deficiências podem ser classificadas como:  

a- Deficiência física: aquela que compreende uma alteração completa ou 

parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física;  

b- Deficiência auditiva: a perda bilateral parcial ou total da audição;  

c- Deficiência visual: compreende a cegueira ou baixa visão, em ambos os 

olhos, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;  

d- Deficiência intelectual: seria o funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas; e  

e- Deficiência múltipla: que engloba duas ou mais deficiências. 

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do 

Espectro Autista, através da Lei nº 12.76422, instituída em 27 de dezembro de 2012, 

inclui as pessoas com esses transtornos no grupo de PcD, para todos os efeitos legais.  

Quanto às causas das deficiências, podemos elencar as seguintes:  

a- Causas hereditárias ou congênitas; 

b- As decorrentes da falta de assistência ou da assistência inadequada às 

mulheres durante a gestação e o parto;  

c- A desnutrição, que acomete famílias de baixa renda, especialmente 

crianças a partir do primeiro ano de idade em decorrência da carência de 

vitaminas e ferro;  

d- As que são consequência de doenças infectocontagiosas como a rubéola, 

o sarampo, a paralisia infantil, a toxoplasmose, o citomegalovírus, o herpes-

vírus, a meningite, e as doenças sexualmente transmissíveis ainda na 

gestação;  

e- As doenças e eventos crônicos, como a hipertensão arterial, o diabetes, o 

infarto, o acidente vascular cerebral, a obesidade, o mal de Alzheimer, o mal 

de Parkinson, o câncer e a osteoporose;  
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f- Os traumas e as lesões decorrentes de acidentes naturais, domésticos, de 

trabalho, da prática esportiva, e principalmente os ocorridos nas periferias 

dos centros urbanos, em função do crescimento vertiginoso da violência 

urbana, mas que também ocorrem em áreas rurais onde são crescentes os 

índices de violência familiar; e 

g- As quedas em idosos e as doenças que atingem essa parcela da população 

mais frágil e o agravamento de suas condições físicas impostas pelo próprio 

envelhecimento. 

As limitações físicas, visuais, auditivas, intelectuais, e principalmente as 

sociais, causadas pelas ocorrências acima listadas, provocam no grupo das PcD 

efeitos colaterais danosos, levando ao sedentarismo, tabagismo e à depressão 

resultando no menor acesso a informações sobre cuidados com a saúde e 

consequentemente, menos acesso a programas de prevenção. Exemplo disto, é o 

baixo índice de atendimento nos programas de combate às doenças sexualmente 

transmissíveis, pelo agravante de, supostamente, não ser este grupo de pessoas, 

considerado sexualmente ativo e isto constata-se nos estudos da OMS21, que relata 

ainda dados dos Estados Unidos, onde mulheres com deficiência realizam menos 

exames de detecção de câncer cérvico-uterino e de mama, e os homens com 

deficiência realizam menos exames para detecção de câncer de próstata.  

As deficiências podem ser potencializadas por barreiras, que de acordo com a 

LBI14 podem ser listadas como:  

a- Barreiras urbanísticas são as existentes nas vias e espaços públicos e 

privados abertos ao público ou de uso coletivo;  

b- Barreiras arquitetônicas são aquelas existentes nos edifícios públicos e 

privados;  

c- Barreiras nos transportes são as existentes nos meios e sistemas de 

transportes;  

d- Barreiras de comunicação e informação é qualquer entrave, obstáculo, 

atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 
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recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas 

de comunicação e de tecnologia da informação;  

e- Barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impedem ou 

prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade 

de condições e oportunidades com as demais pessoas; e 

f- Barreiras tecnológicas são aquelas que dificultam ou impedem o acesso da 

pessoa com deficiência às tecnologias.  

            Sendo assim, faz-se necessário compreender como as PcD se sentem diante 

das dificuldades que vivenciam cotidianamente, pois os pressupostos legais não têm 

sido suficientes para proporcionar mudanças de atitudes e quebrar paradigmas. 

Continua sendo um desafio, possibilitar que essas pessoas sejam ouvidas e 

empoderadas a fim de que seus direitos possam ser efetivamente garantidos e que 

atitudes preconceituosas sejam minimizadas. 

Segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência21, mais de um bilhão de 

pessoas em todo o mundo convivem com alguma forma de deficiência, dentre os quais 

cerca de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais consideráveis.  

No Brasil, este número corresponde a 23,9 % da população, equivalendo a 

45.606.049 pessoas que se declararam possuidoras de alguma deficiência segundo 

dados do IBGE – Censo de 201023. A maior parte dessas pessoas vive em áreas 

urbanas - 38.473.702, ante 7.132.347 que moram nas áreas rurais.  Destacam-se no 

país a deficiência visual, onde 18,8% dos entrevistados afirmaram ter dificuldade para 

enxergar; a deficiência motora, que apareceu como a segunda mais relatada pela 

população, representando 7% dos brasileiros; seguida pela deficiência auditiva (5,1%). A 

deficiência intelectual foi declarada por mais de 2,6 milhões de brasileiros.  

Dados do IBGE23 demonstram que a população do Nordeste aparece no topo do 

ranking de todas as deficiências investigadas, com cerca de 26,6% da população. Na 

comparação entre os estados, apresentam maiores populações com alguma 

deficiência, o Rio Grande do Norte (RN) com 27,8%, Paraíba com 27,8% e o Ceará 

com 27,7%. 
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No RN, são 882.022 pessoas autodeclaradas com algum tipo de deficiência. 

Entre essas, 6.929 são cegas, 4.879 são surdas, 13.606 não conseguem se 

locomover e 52.028 apresentam algum tipo de deficiência intelectual. O RN ocupa a 

quarta posição, com 1,64% da população tendo algum tipo de deficiência mental 

permanente, só perdendo para o estado de Alagoas (1,92%), Acre (1,65%) e Paraíba 

(1,65%)23. Além disso, o RN é recordista mundial em casos de Síndrome Spoan 

(Spastic Paraplegia Optic Atrophy and Neuropathy), doença genética autossômica 

recessiva rara que causa atrofia do sistema nervoso, levando a paralisias, e tem alta 

incidência entre casais consanguíneos24.                                

Os dados censitários demonstram também, que os homens predominam no 

caso de deficiência intelectual, deficiência física e deficiência auditiva. Já a 

predominância das mulheres com dificuldades motoras ou visuais ocorre mais 

comumente a partir dos 60 anos. O European Disability Forum estima que nos 

próximos 30 anos a população com deficiência nos países em desenvolvimento 

aumentará em 120%21. 

Ainda segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência21, os custos sociais e 

econômicos da deficiência são significativos e incluem custos diretos e indiretos, 

alguns cobertos pelas próprias PcD e outros pela sociedade. Esses custos envolvem, 

por exemplo, o custo das perdas de produtividade devido a deficiência; o custo da 

perda de impostos devido ao desemprego ou por haver menos emprego para PcD; o 

custo dos serviços de saúde, proteção social, e de programas voltados para o 

mercado de trabalho; e o custo de adaptação razoável. 

Assim sendo, conhecer a dinâmica da atenção integral à saúde das PcD no 

âmbito das escolas de medicina torna-se imperativo e urgente, de modo que as 

necessidades em saúde dessas pessoas sejam asseguradas em condições de 

igualdade, visando a inclusão social e cidadania, conforme determina a LBI14   em seu 

Art. 1º.  Além disso, torna-se mister conhecer a percepção dessas pessoas diante das 
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barreiras enfrentadas, pois acredita-se que a maior deficiência está na sociedade que 

não estimula o desenvolvimento pleno dessas pessoas18. 

Acrescido a isso, a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Educação, de 20 

de junho de 2014, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)25 do Curso 

de Graduação em Medicina, em seu capítulo I, Art. 5º, parágrafo X, orienta a 

“Promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente das pessoas com 

deficiência, compreendendo os diferentes modos de adoecer, nas suas 

especificidades”.  

Corroborando com essas determinações, a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa com Deficiência8 sinaliza para a necessidade da inclusão de disciplinas e 

conteúdos voltados para a reabilitação e atenção à saúde das PcD nos currículos de 

graduação da área da saúde, refletindo a importância de dar visibilidade a essa 

temática na formação dos profissionais dessa área, capacitando-os para um cuidado 

integral a esse grupo populacional.  

Diante disso, esse estudo se propõe a conhecer a percepção das PcD sobre o 

atendimento médico recebido nos serviços de saúde, de modo a contribuir para uma 

formação profissional que atenda às necessidades dessa população específica. 

Portanto, a pesquisa insere-se numa temática extremamente atual de desenvolvimento 

de profissionalismo na formação médica e contempla aspectos fortemente valorizados nas 

DCN, mas pouco enfatizados na grande maioria dos cursos de Medicina do Brasil. 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL  

 

Conhecer a percepção das PcD sobre o atendimento médico recebido nos serviços 

de saúde, de modo a contribuir para uma formação profissional alinhada às 

necessidades desse grupo populacional. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

2.2.1. Compreender, a partir da percepção das PcD, o atendimento médico a elas 

dispensado nos serviços de saúde e de que maneira atende as demandas 

específicas da sua condição. 

 

2.2.2. Construir uma proposta de ensino para o curso de graduação em Medicina 

da UFRN, com conteúdos específicos relacionados à atenção à saúde das 

PcD, a fim de contribuir para a construção de estratégias de intervenção 

nas diversas disciplinas. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 MODELO DE ESTUDO 

 

Esta pesquisa fundamenta-se na abordagem qualitativa, contemplando a 

modalidade descritiva, exploratória, baseando-se na fenomenologia como marco 

teórico.     

O olhar epistemológico sobre a produção científica consiste em situá-la no 

foco do questionamento e da crítica, não como um fim em si mesmo, mas através 

deste, viabilizar caminhos que possibilitam uma melhor reflexão e compreensão sobre 

o que, como, por que e para que se produz26. Assim sendo, a partir da epistemologia, 

a produção científica vem ganhando novas formas e visões distintas de mundo, 

distanciando-se da omissão do conceito de verdade absoluta e se fortificando na 

busca da verdade como método.  

            Nessa pesquisa, tomou-se como base epistemológica a fenomenologia social, 

oriunda da filosofia compreensivista. A Sociologia Compreensiva, representada por 

Max Weber e pela Fenomenologia Sociológica de Schutz, busca a compreensão e a 

interpretação da realidade, das relações, valores, atitudes, crenças, hábitos e 

representações, a partir de um conjunto de fenômenos gerados socialmente27.  

Podemos citar como elementos principais da abordagem compreensiva, a experiência 

vivencial e o reconhecimento de que as realidades humanas são complexas; o contato 

com as pessoas se realiza em seus próprios contextos sociais; e a relação entre o 

pesquisador e os participantes da pesquisa enfatiza o encontro intersubjetivo, face a 

face e a empatia entre ambos27. 

A abordagem fenomenológica28, que teve impulso a partir das décadas de 

1960 e 1970, tem sido muito utilizada em pesquisa na área da saúde, pois busca 
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compreender o significado atribuído ao fenômeno estudado, bem como a 

compreensão do homem em suas múltiplas dimensões, em favor de uma afirmação 

dos direitos individuais e do princípio de autonomia das pessoas.         

            A Fenomenologia, considerada a Sociologia da Vida Cotidiana, busca 

fundamentação metodológica na filosofia de Husserl e tem como argumento filosófico 

o Significado, ou seja, o modo de ver a essência do mundo e tudo quanto nele existe, 

ao afirmar que as essências descritas pela fenomenologia são constituídas pela 

consciência que dá significado à realidade, ao mundo das coisas, buscando 

compreender como as coisas se apresentam e acontecem nos modos subjetivos de 

viver29.  

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo das relações, das 

representações, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, 

sentem e pensam27. O universo das investigações qualitativas é o cotidiano e as 

experiências do senso comum, interpretadas e reinterpretadas pelos sujeitos que as 

vivenciam. 

A modalidade descritiva tem a finalidade de identificar, registrar e analisar as 

características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou 

processo30, ao passo que a modalidade exploratória visa à descoberta, o achado, a 

elucidação de fenômenos ou a explicação daqueles que não eram aceitos apesar de 

evidentes31. A pesquisa descritiva é, juntamente com a pesquisa exploratória, a mais 

habitualmente realizada pelos pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática.  

Os fenômenos que não prestam a uma fácil quantificação são os mais 

apropriados para serem analisados pelo método e procedimentos da pesquisa 

qualitativa32. Ela não se preocupa com generalizações, princípios e leis, e o foco da 

atenção é centralizado no específico, no peculiar, no individual, almejando sempre a 

compreensão33. 
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3.2  PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O grupo de participantes desse estudo foi composto por 15 PcD, escolhidas de 

forma intencional de acordo com os objetivos da pesquisa, sendo nove do sexo 

feminino e seis do sexo masculino, com idades variando entre 19 e 72 anos. Esse tipo 

de amostra não-probabilística, de conveniência, não tem a preocupação com o 

desenho de um plano particular de amostragem, mas tem como objetivo descrever as 

características principais do grupo em estudo34. 

            Essa pesquisa tem como critério de inclusão pessoas que apresentam alguma 

deficiência e que tiveram disponibilidade em contribuir com o estudo.  A definição do 

número de participantes foi feita pelo critério de saturação, quando se torna evidente 

uma certa redundância ou repetição das informações, não sendo considerado 

relevante persistir na coleta de dados35.  

 

3.3     TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Como estratégia metodológica para acessar os dados dos participantes, foram 

utilizadas duas técnicas: grupo focal e entrevista semiestruturada.  O grupo focal é 

uma das técnicas mais comumente utilizada em atividade de pesquisa qualitativa e 

acerca da entrevista pode-se dizer que é uma forma privilegiada de interação social e 

está sujeita à mesma dinâmica das relações existentes na própria sociedade. Quando 

se trata de uma sociedade ou de um grupo marcado por acirrados conflitos, cada 

entrevista expressa de forma diferenciada a luz e a sombra da realidade, tanto no ato 

de realizá-la como nos dados que aí são produzidos27.  

O grupo focal foi realizado com o objetivo de conhecer como suas 

necessidades são contempladas nos serviços de saúde e perceber quais seriam as 

habilidades necessárias ao médico para o cuidado em saúde que atendessem às 

demandas desse grupo específico.  
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As entrevistas semiestruturadas individuais tiveram o propósito de 

complementar as informações advindas do grupo focal, a fim de obter maior 

aprofundamento acerca dos objetivos da pesquisa.  

 

3.3.1  GRUPO FOCAL 

 

A realização do grupo focal aconteceu em uma sala do Centro de Biociências 

da UFRN em abril de 2017 e teve duração de aproximadamente 90 minutos. Os 

participantes foram convidados através de carta enviada por e-mail ou contato 

telefônico realizado pela pesquisadora.  

Participaram do grupo focal 11 pessoas com deficiência, sendo duas com 

deficiência visual, uma surda, uma com deficiência auditiva, uma com deficiência 

intelectual e seis com deficiência física, das quais três eram cadeirantes.   

Além desses participantes da pesquisa, tivemos um mediador, uma estudante 

do quinto período do curso de Medicina, que atuou como colaboradora e auxiliou nas   

gravações e um intérprete de LIBRAS da Comissão Permanente de Apoio a 

Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais - CAENE.  

As discussões aconteceram de forma livre e espontânea, a partir de um roteiro 

previamente estabelecido, favorecendo a fala de todos os participantes que 

compartilharam suas experiências cotidianas nos serviços de saúde públicos e 

privados, tanto em ambulatórios quanto em serviços de urgência hospitalar.  

 

 

3.3.2    ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS   

 

  

A entrevista semiestruturada utilizou um roteiro básico de perguntas 

previamente elaborado, considerado importante para o tema a ser estudado na 

pesquisa. 
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A fim de complementar as informações do grupo focal, foram realizadas, pela 

pesquisadora, quatro entrevistas semiabertas individuais com PcD em seus 

respectivos domicílios, cada uma com duração de aproximadamente 30 minutos, 

objetivando uma co-construção de saberes. 

Nesse contexto, Andrade e Holanda afirmam que “a entrevista é um dos 

recursos amplamente utilizados para a compreensão do fenômeno da realidade 

estudada, na qual o pesquisador pode explorar a experiência vivida e o sentido que o 

mundo vivido tem para os entrevistados, e perceber como diferentes sujeitos 

vivenciam certa condição comum a eles”36. 

             No caminho da fenomenologia, ressalta-se que o objetivo desse tipo de 

entrevista é obter o maior nível de clareza na descrição dos fenômenos, como 

também, a descoberta dos significados dos comportamentos das pessoas de 

determinados grupos37.  

             Complementa-se que esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações 

de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 

alternativas38.  

 

 

3.4           ASPECTOS ÉTICOS-LEGAIS 

 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN/Campus Central), conforme preconiza 

a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde39 para pesquisas científicas 

envolvendo seres humanos, e aprovada pela Plataforma Brasil/Ministério da Saúde, 

conforme Parecer Consubstanciado do CEP número 1.768.438, liberado em 10 de 

outubro de 2016. 

            Foram obedecidos os critérios recomendados na Resolução 466/12, 

referentes aos sujeitos da pesquisa, respeitando a dignidade, a liberdade e a 

autonomia dos participantes. Sendo assim, foram aplicadas as seguintes medidas: 

que os participantes fossem voluntários e maiores de dezoito anos, além de obter sua 
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anuência através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), e da Autorização para gravação de voz e para uso da imagem. O TCLE foi 

assinado em duas vias, ficando uma com a pesquisadora e outra com o participante. 

           Todos foram informados sobre os objetivos da pesquisa, bem como seus 

benefícios e riscos. Foram asseguradas a confidencialidade e a privacidade, a 

proteção da imagem e a garantia da omissão de sua identificação e dos locais de 

atendimento na divulgação dos resultados da pesquisa. Além disso, ficou também 

garantido que as informações não serão utilizadas em seu prejuízo, bem como o 

direito de retirar sua participação da pesquisa a qualquer momento, se assim o 

desejar. 

           O conteúdo das gravações e suas transcrições que produziram 38 páginas, 

serão armazenados em arquivos digitais, em local seguro por cinco anos, e somente 

terão acesso aos mesmos, a pesquisadora e seus orientadores. 

 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O conteúdo do material produzido foi analisado a partir da Fenomenologia, 

utilizando-se a técnica de análise temática pelo método de interpretação de sentidos. 

O referido método analisa palavras, ações, conjunto de inter-relações, grupos, 

instituições, conjunturas, e está inserida na perspectiva das correntes 

compreensivistas, tendo como base a hermenêutica, que pode ser vista como a teoria 

ou filosofia da interpretação do sentido40. Dentre os princípios do método, podemos 

destacar:  

a- Buscar a lógica interna dos fatos, dos relatos e das observações;  

b- Situar os fatos, os relatos e as observações no contexto dos sujeitos;   

c- Produzir um relato dos fatos em que os sujeitos nele se reconheçam.  

Neste método é importante estabelecer uma comparação entre a dimensão 

subjetiva e os posicionamentos de grupos; falas e ações mais amplas; cognição e 
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sentimento entre outros aspectos e tentar avançar na direção da compreensão e da 

crítica dos dados gerados pelo estudo40. 

A fenomenologia sociológica procura destacar a importância da cotidianidade, 

enfatizando a ação e o sujeito nas suas mais complicadas inter-relações, e tem como 

princípios:  

a- A intersubjetividade: os seres humanos estão sempre se relacionando uns 

com os outros, cada um na sua individualidade;  

b- A compreensão: para atingir o mundo vivido, a ciência tem que apreender 

os aspectos sociais como significativos; e 

c- A racionalidade e a intencionalidade: o mundo social é constituído sempre 

por ações que obedecem a usos, costumes e regras ou que conhecem 

meios, fins e resultados27, e constitui uma possibilidade de se pensar, 

fundamentar e desenvolver a ação de investigar e cuidar, tendo como eixo 

norteador as relações sociais estabelecidas no mundo.  

Tal referencial valoriza a dimensão intersubjetiva do cuidado e o traduz como 

a mais original das relações existentes entre os seres humanos41.  

Dessa forma, a fenomenologia cria significados e constrói sua realidade; 

proclama e absolutiza o componente ético na relação da ciência com a sociedade, diz 

que o conhecimento deve estar sempre submetido a exigências morais, pois ele é 

uma forma de confirmação da realidade e advoga sua submissão aos princípios da 

ética e da moral da sociedade em que é desenvolvida27. 

Seguindo o modo fenomenológico de pensar, o lugar a que se chega é próprio 

e caracteriza-se pela consideração da experiência intencional no encontro das 

subjetividades envolvidas com o mundo. Nesse sentido, melhor seria chamá-lo de 

paradigma42.  

Podemos notar o crescente interesse pela busca de um paradigma qualitativo 

no cuidado, tentando utilizar metodologias comprometidas com a totalidade da 

experiência humana e estimulando fontes de posicionamentos verdadeiramente 

humanos43.  
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Nesse sentido, discorre-se sobre a importância de uma análise profunda 

sobre os caminhos dos sujeitos e suas diferentes influências, indagando e 

arquitetando uma minuciosa investigação sobre a situação em que este está inserido. 

Os seguintes caminhos foram trilhados na análise dos dados do presente 

estudo:  

a. Leitura compreensiva, visando impregnação, visão de conjunto e apreensão 

das particularidades do material da pesquisa;  

b. Identificação e recorte temático que emergiram dos depoimentos; 

c. Identificação e problematização das ideias explícitas e implícitas nos 

depoimentos;  

d. Busca de sentidos mais amplos (sócio-político-culturais), subjacentes às 

falas dos sujeitos da pesquisa;  

e. Diálogo entre as ideias problematizadas, informações provenientes de 

outros estudos acerca do assunto e o referencial teórico do estudo;  

f. Elaboração de síntese interpretativa, procurando articular o objetivo do 

estudo com a base teórica adotada e os dados empíricos.  

Após leitura e apreensão das falas transcritas do grupo focal e das entrevistas, 

emergiram 3 (três) unidades de sentido:  

 

a. Necessidades das PcD: Nesse tópico estão inseridas as subunidades 

relacionadas a barreiras atitudinais e necessidade de inclusão social.  

b. Serviços de Saúde: Esse tópico englobou barreiras físicas, disponibilização 

de equipamentos, materiais e medicamentos específicos e adequados, 

barreiras de comunicação e atendimento prioritário. 

c. Atenção integral à saúde das PcD: Nesse tópico está inserida a capacitação 

profissional, o médico no cuidado integral, o acolhimento e a humanização 

da atenção. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 NECESSIDADES DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

4.1. 1  BARREIRAS ATITUDINAIS 

 

Percebe-se que muitas PcD se sentem excluídas da sociedade pelas 

barreiras atitudinais com as quais se deparam cotidianamente, o que pode interferir 

diretamente na sua qualidade de vida e, consequentemente, na sua saúde, como visto 

nos depoimentos a seguir: 

 

                                    “(...) a gente precisa viver em sociedade e ela aceitar a gente. Aceitar 

e aprender a nos respeitar (...)” (DA - 27 anos) 

 

   “(...) ainda mais de vez em quando acontece uns preconceitos...muita gente se sente 

ofendido com preconceitos, muitas vezes não se dá a atenção necessária (...)” (DF- 51 

anos) 

 A cidadania plena é fortalecida por meio da convivência entre pessoas 

diferentes entre si prevista na construção de sociedades inclusivas, portanto a 

sociedade deve se modificar, de modo a atender às necessidades de todos os seus 

membros, pois uma sociedade inclusiva não admite preconceitos, discriminações, 

barreiras sociais, culturais ou pessoais44. Percebe-se que as PcD reivindicam 

respeito, consideração e igualdade na relação com as outras pessoas. Vejamos os 

seguintes relatos: 

“(...) às vezes as pessoas, não só os médicos, mas no geral, acham que você não 

consegue, que você é totalmente inútil, eu acho que começar perguntando já é uma boa 

ajuda, sabe assim tirar a ideia, essa visão de que quem tá ali do outro lado por ser 

cadeirante em primeiro lugar tem um problema mental, é incapacitado mentalmente ou 

precisa de todas as ajudas possíveis né, assim tirar o olhar de fragilidade daquela pessoa 

(...)” (DF- 39 anos) 
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  “(...) às vezes falta, né, aquele carisma, que muitos tratam a gente como se a gente não 

fosse assim gente, tratam como se a gente fosse outro tipo de pessoa (...)” (DF- 42 anos) 

Nesse sentido, Rabello aponta que “os conceitos de saúde e doença devem 

ser construídos a partir da realidade dos pacientes em suas próprias experiências, e 

do significado existencial da condição e da situação deles45”. A percepção das PcD é 

que o profissional médico nem sempre sabe abordá-los adequadamente, conforme 

vemos a seguir: 

“(...) de vez em quando a pessoa nem sabe lidar com a deficiência, nem sempre pergunta: 

ah, você tá precisando de ajuda? Como que eu posso lhe ajudar? Às vezes a pessoa quer 

lhe ajudar de uma forma completamente inadequada, porque tem uma forma de ser 

ajudado. Sempre de acordo com a necessidade da pessoa (...)” (DF- 51 anos) 

 

“(...) então né olhar mais como se fosse no mesmo nível sabe assim, e aí à medida que vai 

conversando com você vai percebendo o que é que o outro necessita... eu acho que é bom 

essa deixa de perguntar o que a pessoa precisa, mas assim como é difícil né... eu acho que 

a ideia inicial de você já chegar não achando que o outro é totalmente coitadinho né... eu 

acho que essa é uma boa dica para o caso da gente deficiente físico (...)” (DF- 39 anos) 

 

Conforme estudo publicado46, considera-se importante, antes de prestar ajuda 

a uma PcD, perguntar se ela precisa de ajuda e qual a melhor forma de ajudá-la, 

evitando assim situações de constrangimento, pois nem todas as pessoas precisam 

ser ajudadas, elas muitas vezes resolvem-se por si próprias e nem sempre sabemos 

como prestar a ajuda mais eficaz. 

O Art. 25 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da PcD11 

reforça o direito dessas pessoas em alcançar um alto padrão de cuidados com a 

saúde, sem discriminação21. Entre os princípios da convenção estão: respeito pela 

dignidade e a independência da pessoa, inclusive a liberdade de fazer as próprias 

escolhas; a autonomia individual; a não-discriminação; a plena e efetiva participação 



33 
 

 
 

e inclusão na sociedade; o respeito pela diferença; a igualdade de oportunidades; a 

acessibilidade; a igualdade entre homens e mulheres e o respeito pelas capacidades 

em desenvolvimento de crianças com Deficiência. Assegurar a igualdade de 

oportunidades às pessoas com deficiência significa ir além da prevenção de riscos 

geradores de doenças e morte47. 

Corroborando com os princípios dessa convenção¹¹, aponta-se que a “Saúde é 

um bem social, um direito universal associado à qualidade e à proteção da vida e 

espelha políticas públicas e sociais universalizantes, inclusivas e superadoras das 

imensas desigualdades sociais27. Inclui a visão do progresso econômico em favor da 

equidade e o uso da ciência e da tecnologia em favor da superação dos problemas e 

das doenças que atingem a maioria da população que precisa da atenção do Estado. 

A Lei Orgânica da Saúde48 garante a universalização dos direitos, a construção da 

equidade e o atendimento de qualidade a todos, sem discriminação de classe”.  

 

4.1.2.   NECESSIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL 

 

Precisa-se de informação capaz de promover a inclusão. As PcD ainda se 

sentem excluídas do contexto social, sendo vistas como pessoas incapazes e sem 

potencial para seu desenvolvimento pleno, ficando, muitas vezes, à margem da 

sociedade, como observamos na fala a seguir: 

 

“(...) por conta da ignorância do povo do interior, passei algumas dificuldades: as 

professoras não me aceitarem... só fui para um colégio com 11 anos de idade (...)” (DF- 45 

anos) 

 

Sentindo-se excluídas da sociedade e inseguras, sem terem suas 

necessidades reconhecidas, as pessoas com deficiência relutam em procurar os 

serviços de saúde, acreditando que não serão bem acolhidas pelos profissionais de 

saúde, conforme se observa na seguinte fala: 
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“(...) eu só vou nas últimas, ou quando me carregam e quando eu vou geralmente eu digo 

mais ou menos o procedimento que tem que ser feito, porque como eu me conheço, como 

eu sei as minhas limitações e os meus pontos (...)” (DF- 48 anos) 

            

É necessário enfatizar que pessoas com a mesma deficiência não demandam 

obrigatoriamente as mesmas necessidades, pois a deficiência não define as pessoas, 

nem as torna iguais. “Nem toda pessoa cega lê em Braille, nem toda pessoa surda se 

comunica em língua de sinais”49. As PcD acreditam que não conseguem ser vistas de 

forma integral nos seus aspectos biopsicossociais, o que interfere na sua relação com 

o médico e, consequentemente, na busca por ajuda profissional. Entre os obstáculos 

comuns incluem-se as atitudes dos profissionais, seus conhecimentos e habilidades, 

além da garantia de que as práticas de saúde não entrem em conflito com os seus 

direitos47. 

Vê-se que o acesso a serviços de promoção da saúde é fator determinante 

na qualidade de vida e no estado de saúde de PcD. Embora ainda existam algumas 

barreiras para este acesso, a deficiência em si não deve ser considerada a maior 

causa, pois existem alguns fatores externos, tais como falta de profissionais 

capacitados, ambientes não adaptados, entre outros. Particularmente, muitas dessas 

barreiras ocorrem devido à escassez de sistemas de serviços ou rigor com políticas 

públicas destinadas a prestar apoio para esta população³. 

 

 

4.2 SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

4.2. 1   BARREIRAS FÍSICAS 

 

Foi evidenciado que a falta de estrutura física, tais como calçadas apropriadas 

para o trânsito de pessoas com deficiência visual e sinalização adequada a essas 

pessoas podem deixá-las inseguras. Sabe-se que quando as PcD precisam de 
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atendimento médico e recorrem aos serviços de saúde, muitas vezes, deparam-se 

com barreiras físicas presentes nas instituições, tanto no que se refere à 

acessibilidade, quanto à falta de equipamentos e materiais apropriados para o 

atendimento às mesmas, como se observa nas falas a seguir:   

 

“(...) já em cantos estranhos... eu ando insegura. Já sofri muitas quedas, já caí muito em 

cantos diferentes. Como a gente não sabe, né, tem buraco (...)” (DV- 27 anos) 

 

“(...) a parte da acessibilidade é que é importante, tanto nas rampas, como na recepção 

mais baixa, com banheiro adaptado, com uma maca adequada, que não seja dura demais 

(...)” (DF- 51 anos) 

 

Ao se falar em acessibilidade, deve-se pensar em Desenho Universal, que diz 

que todos os produtos, ambientes, programas e serviços devem ser confeccionados 

de maneira que todas as pessoas possam usá-los, sem necessidade de adaptação 

ou projeto específico. Os princípios do Desenho Universal encontram-se no Manual 

de Capacitação em Acessibilidade da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos 

da PcD50. 

Acredita-se que a estrutura física acessível traz benefícios a todos e não 

apenas às PcD, no sentido de contribuir para que se sintam incluídas socialmente e 

respeitadas na sua condição de saúde. Dessa forma, estarão mais confortáveis a 

procurar os serviços de saúde quando necessário, visto que essas pessoas precisam 

desses serviços para assistência médica geral, que engloba a promoção da saúde, 

cuidados preventivos, tratamento de doenças agudas e crônicas, além de 

atendimento adequado às especificidades da sua condição, a fim de alcançarem o 

mais alto padrão possível de saúde e funcionalidade21.   

Portanto, é de fundamental importância que as unidades de saúde sejam 

preparadas e disponham de acesso físico, mobiliário e adaptações ambientais 

adequadas às PcD. No Brasil, foi lançado em 2011 o Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica- PMAQ-AB, cujo objetivo é incentivar 
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os gestores e as equipes para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde 

oferecidos aos cidadãos do território. Para isso, propõe um conjunto de estratégias de 

qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde da 

Atenção Básica (Saúde da Família e Parametrizada), incluindo as equipes de Saúde 

Bucal, Núcleos de Apoio à Saúde da Família e Centros de Especialidades 

Odontológicas que se encontrem em conformidade com a Política Nacional de 

Atenção Básica- PNAB51.   

 

 

4.2.2.  DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS  

 

Algumas vezes, as PcD conseguem ser atendidas nas Unidades de Saúde, 

porém se queixam dos equipamentos inadequados para seu uso, e da falta de 

medicamentos e de insumos básicos ao tratamento, como mostram os depoimentos 

à frente:  

“(...) esses hospitais até o remédio o paciente tem que comprar. Se manter aquele 

laboratório, aquele hospital, jamais os pacientes vão sair dali reclamando, chorando, doente 

ou precisando da família pra comprar remédio, às vezes tem hospital que nem dá o remédio, 

que não tem (...)” (DV- 72 anos) 

“(...) as cadeiras de roda que vão transportar a gente, tirar do carro, são coisa do outro 

mundo, coisa do tempo da pedra... são grandes, pesadas, e ela nos deixa desconfortável, 

ainda mais... impacta muito quando a gente vê aquelas cadeiras, aquelas macas grosseiras, 

de material grosseiro, porque hoje já se tem uns equipamentos modernos e não é mais caro 

(...)” (DF- 48 anos) 

 

As Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família devem prestar 

assistência às PcD como a qualquer cidadão. Além disso, elas têm direito a 

diagnóstico específico, a serviços especializados e de reabilitação, ao recebimento de 

órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como parte integrante do processo 
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de reabilitação, visto que tais equipamentos complementam o atendimento, 

aumentando as possibilidades de autonomia e inclusão.  

O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento 

de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, 

psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista 

da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade 

de condições e oportunidades com as demais pessoas14. 

A Política Nacional de Saúde da PcD8 tem como uma de suas diretrizes a 

Atenção Integral à Saúde das PcD, responsabilidade esta do SUS, que assegura o 

acesso às ações básicas e de maior complexidade; à reabilitação e demais 

procedimentos necessários, bem como ao recebimento de tecnologias assistivas.  

 

4.2.3. BARREIRAS DE COMUNICAÇÃO 

 

Diante das dificuldades de acesso aos serviços de saúde, as pessoas surdas 

ou com deficiência auditiva apontam que as barreiras de comunicação interferem no 

atendimento que recebem, não sentem que suas necessidades em saúde são 

reconhecidas, pois não são compreendidas. Esse achado está concordante com dois 

estudos 52 53, que afirmam que a barreira entre o surdo e o profissional de saúde pode 

colocar em risco a assistência prestada, podendo prejudicar o diagnóstico e o 

tratamento proposto.  

Com o propósito de minimizar os problemas de comunicação, as PcD 

reivindicam intérpretes de LIBRAS nos serviços de saúde, bem como conhecimento 

de LIBRAS por parte da equipe de cuidados em saúde, como vê-se nas seguintes 

falas: 

“(...) aí como eu não tava me sentindo bem e a dor continuava aumentando, eu falei pra ele 

e ele não tava entendendo, e eu não sabia na verdade nem o que eu tava tomando e eu 

queria falar o que eu tava sentindo,  mas ninguém tava entendendo nada... aí, depois de um 

bom tempo, pegaram lá um outro remédio  que eu não sabia nem pra que... e o médico não 
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sabia o que dizer, nem escrever num papel ele teve iniciativa, de dizer o que tava 

acontecendo comigo...muitos surdos têm problema de comunicação... a gente sempre tem 

essa reclamação, infelizmente... a gente tem que ficar dependendo de família e dependendo 

de intérprete que esteja livre (...)” (DA- 27 anos) 

 

“(...) outra coisa também, aprender LIBRAS para o médico seria importantíssimo... porque a 

pessoa tem que saber se comunicar, eu acho que LIBRAS devia ser a segunda língua, 

porque a gente precisa aprender o português e a LIBRAS depois inglês, espanhol, ainda 

mais numa universidade (...)” (DF- 51 anos) 

 

 Além disso, a dificuldade de comunicação pode violar o direito à privacidade 

dessas pessoas durante a consulta médica, o que implica em constrangimento 

causando inibição às mesmas, podendo retardar a procura por atendimento médico 

com consequente agravamento do seu estado de saúde, como pode-se constatar em 

outros estudos54 55, comprovados nas narrativas a seguir: 

 

 

“(...) por exemplo, na questão ginecológica, tem a questão da ética. A gente não se sente à 

vontade na frente do intérprete, falando dos nossos problemas pra ele. A gente fica nessas 

barreiras até hoje (...)” (DA- 27 anos) 

 

“(...) às vezes eu me sinto constrangida, tem que ir com uma pessoa (...)” (DV- 72 anos) 

 

Pessoas com deficiência auditiva se ressentem quando não existem 

mecanismos nos serviços de saúde capazes de informá-las quando chegou a sua vez 

na consulta. Já para aquelas com deficiência visual, quando o chamamento acontece 

por número de ficha em painel eletrônico, elas não são capazes de identificar sua vez, 

conforme se observa nas falas a seguir: 
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“(...)a maioria dos hospitais não tem essa questão de acessibilidade. Porque, às vezes, 

chama lá e, como nós somos surdos, a gente fica sem saber. Então, com essas placas fica 

fácil. A gente vê a pessoa chegando e, de repente, passa a nossa vez e a gente perde (...)” 

(DA- 27 anos) 

 

“(...) é como aquelas fichas que eles botam pra chamar.  Quem é que vai ver aqueles 

números, né? No caso, se fosse em forma de áudio como já tem, hoje, ...Se fosse assim, 

também facilitava muito... o ideal, o que é pra ser é que tenha tanto o visual quanto o áudio; 

tanto a pessoa surda quanto a pessoa com deficiência visual tenham acesso (...)” (DV- 27 

anos) 

4.2.4    ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

 

Não é garantido a essas pessoas, o atendimento prioritário em todas as 

instituições e serviços de atendimento ao público, como preconiza o Art. 9º da LBI14 

conforme relatos a seguir:  

 

“(...) quando eu consigo atendimento prioritário é porque tem algum médico que é amigo 

meu que está lá no dia trabalhando e nos ajuda, mas fora isso você... eu já cheguei e fiquei 

até 10:00 da noite e eu cheguei de tarde com infecção urinária nesse dia e ninguém 

apareceu para me atender e eu fui embora para casa (...)” (DF- 39 anos) 

 

 

“(...) pra conseguir uma ficha tem que ir de madrugada, tem que ir muito cedo...  Às vezes 

tem que pagar uma pessoa, dez reais ou vinte, pra ficar na fila. Desse jeito a pessoa morre 

e não é atendido (...)” (DV- 72 anos) 
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“(...) eu tenho esse problema assim de não gostar muito de ir para o médico, mas tipo assim, 

eu fiquei vendo que era uma coisa muito... que toda vez era a mesma coisa. Você chega lá 

no hospital passa um tempão lá no corredor esperando (...)” (DF- 39 anos) 

 

A Lei Orgânica da Saúde48, que regulamenta o SUS, diz que a saúde tem como 

fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 

o lazer, e o acesso a bens e serviços essenciais. Os Postos de Saúde e as 

Unidades de Saúde da Família devem acolher as PcD, prestar assistência às queixas, 

orientar para exames complementares, fornecer medicamentos básicos, acompanhar 

a evolução de cada caso e encaminhar para unidades de atenção especializadas, 

quando necessário. 

 

4.3  ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS PcD  

 

 

4.3.1 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 No que se refere ao profissional médico, as PcD muitas vezes, não sentem 

segurança no atendimento a elas dispensado, pois acreditam que a sua condição de 

saúde, nas especificidades da deficiência, não foi valorizada. Muitas acreditam que 

os médicos precisam ter conhecimento técnico específico das várias deficiências, o 

que recai diretamente sobre a competência técnica, conforme podemos constatar nos 

seguintes relatos: 

 

“(...) ele tem que saber também as especificações da própria pessoa, da própria deficiência, 

porque muitas vezes acontece que a pessoa nem sabe da deficiência, nem sabe sobre isso. 

Eu já cheguei várias vezes dizendo que sou tetraplégico e o médico afirmando que eu sou 

paraplégico, pois muitas vezes eles não têm noção das especificações de cada deficiência, 

então eu acho que é importante pro médico saber isso (...)” (DF- 51 anos) 



41 
 

 
 

 

“(...) saber o mínimo, saber o básico e esse básico é o nível de formação que é pra ter um 

nível de conhecimento. Então, seria interessante não só uma, mas duas ou três disciplinas 

no curso de medicina, porque só uma não dá conta. É muita coisa! Porque na graduação a 

gente vê que não dá. Assim, mas a princípio, a primeira coisa seria essa: formação. Ter o 

conhecimento, pelo menos, o mínimo em cada deficiência (...)” (DV- 34 anos) 

A capacitação de recursos humanos é uma diretriz da Política Nacional de 

Saúde da PcD, que visa otimizar as relações em saúde. Profissionais 

permanentemente atualizados, capacitados e qualificados, tanto na rede básica, 

quanto nos serviços de reabilitação, potencializam os cuidados às PcD usuárias do 

SUS. Essa formação profissional deve ser individual e permanente, continuada e em 

serviço. É necessário que os profissionais sejam sensibilizados e capacitados para 

acolher e cuidar das PcD, tarefas a serem desempenhadas solidariamente pelos 

gestores do SUS nas três esferas de governo. 

De acordo com o Relatório Mundial Sobre a Deficiência21, é comum que os 

profissionais da saúde não tenham conhecimento nem habilidades adequadas para o 

atendimento às condições primárias, secundárias e comorbidades associadas à 

deficiência, e de modo geral, não sabem lidar de forma eficiente com as necessidades 

de assistência das PcD. 

Esses profissionais podem ficar inseguros quanto à forma de abordar as 

necessidades relacionadas à deficiência e à distinção entre os problemas 

relacionados e não relacionados à mesma. Muitos médicos não enxergam as 

especificidades da condição de saúde dessas pessoas, não conseguem singularizar 

a situação delas, o que se traduz numa proposta terapêutica inadequada, conforme 

se observa a seguir: 

“(...) como eu tenho baixo peso, a estrutura não desenvolveu, então o médico passou um 

remédio e não se preocupou em ver a questão do peso em relação a essas coisas. Foi uma 

dosagem que o outro médico falou que foi uma dosagem pra elefante. Aí o que foi que 
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aconteceu: cessou por um grande tempo a menstruação... essa medicação que foi 

excessiva pra o meu peso (...)” (DF- 56 anos) 

            “(...) eu sofri uma queda, aí como a perna inchou e como não tenho sensibilidade, aí 

fui para o hospital pra ver, pra fazer um raio-x, pra ver se tinha quebrado alguma coisa, aí eu 

cheguei no hospital, aí o médico disse: que foi? foi uma queda na transferência, aí eu vim 

porque não tenho sensibilidade, aí ele fez: vá pra mesa! aí começou a apertar, aí eu disse: 

doutor, eu não tenho sensibilidade, por causa da dissecção medular, e ele apertando, tá 

doendo? E eu dizia: tá não, aí depois de três vezes eu comecei a gritar, comecei a gritar 

(...)” (DF- 54 anos) 

 

“São diversos os serviços e proposições existentes no campo da atenção à 

saúde da pessoa com deficiência, mas, conforme Ayres ressalta, as práticas em 

saúde – apesar de um grande desenvolvimento técnico-científico – encontram 

limitações para responder efetivamente às complexas necessidades de saúde das 

pessoas, sendo necessários novos referenciais para a assistência, pautados nos 

conceitos como integralidade e cuidado”56. O depoimento a seguir reforça essa 

premissa:  

 

“(...) existem vários tipos de deficiências, são dezenas, centenas de tipos de deficiências e a 

pessoa tem que saber. O médico que sabe, ele vai poder cuidar de uma forma melhor. Ele 

tem que aprofundar mais justamente as especificações de cada doença, as causas também 

das doenças e das deficiências (...)” (DF- 51 anos) 

 

4.3.2 O MÉDICO NO CUIDADO INTEGRAL 

Com a finalidade de oferecer um atendimento visando a integralidade, o 

profissional não deve se limitar às queixas relatadas pelas PcD. É importante detectar 

outras necessidades de ações de saúde, como as relacionadas ao diagnóstico 
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precoce ou à redução de fatores de risco, para prestar um serviço de qualidade. A 

simples necessidade de uma conversa ou de outras condições que não as 

diretamente ligadas à doença, quando o médico se propõe a atender tal demanda, 

também caracteriza o sentido da integralidade57. Podemos observar esse aspecto no 

seguinte relato:  

“(...) eu chorava feito uma louca porque ia começar a passar sonda e ele não teve nem a 

sensibilidade de conversar, foi logo dizendo: a gente vai fazer esse exame, mas já prepare 

sua cabeça, não precisa chorar, que é normal... você vai passar sonda a vida inteira agora, 

sua bexiga mudou... mas não procurou saber, investigar mais coisas...ele não soube 

conversar, disse logo:  mudou o seu quadro, você vai permanecer assim agora, acostume-

se...pois é, ele não se preocupou em nenhum momento com o meu psicológico (...)” (DF- 42 

anos) 

Ainda com relação ao cuidado integral às PcD, observa-se atitudes de alguns 

profissionais frente a PcD que podem ensejar atitudes negativas em relação às 

mesmas, causando constrangimento, podendo vê-las, inclusive, como um fracasso 

terapêutico, além do mais, sabemos que acessibilidade também diz respeito à 

eliminação de barreiras, que ocorrem, muitas vezes, pelo desconhecimento, por parte 

da população e dos próprios profissionais de saúde, das necessidades e também das 

potencialidades das PcD. Vejamos o seguinte relato: 

 

“(...) a gente vê que os profissionais que atuam nessa área têm sido bastante cruéis. Teve 

vários relatos de mães lá que diziam que muitos falam ‘ah, leva pra casa que esse aqui só 

vai vegetar. Leva pra casa que esse aqui tem poucos dias de vida’...por mais que você 

estudou medicina, você sabe bastante sobre os homens, sobre o corpo 

humano...Determinar sentenças, como vem determinando vários médicos, eu ainda acho 

que é muito cruel pro ser humano. O médico sabe sim, mas ele precisa de mais humildade 

(...)” (DF- 34 anos) 
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“(...) tem muita discriminação, eu já passei por muitas situações... teve um médico que já 

chegou a dizer que esse meu problema era ‘manha’ minha: ‘‘isso é ‘manha’ dela! Fica 

inventando’’. Ficou dizendo várias coisas: ‘ela não tem nada! Isso é pirraça dela!’ (...)” (DV- 

27 anos) 

 

4.3.3 ACOLHIMENTO 

 

           O acolhimento é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização 

(PNH)58 e enseja reconhecer o que a pessoa traz como legítima e singular 

necessidade de saúde, construído de forma coletiva, objetivando a construção de 

relações de confiança, compromisso e vínculo.  Para isso, se faz necessária uma 

escuta qualificada, com a finalidade de ampliar a efetividade das práticas de saúde e 

assegurar, por exemplo, que todos sejam atendidos com prioridades a partir da 

avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco. As PcD reivindicam melhoria no 

acolhimento a eles dispensados nos serviços de saúde, conforme pode-se observar 

nesses depoimentos: 

 

“(...) atenção, cuidado, carinho, acolhida. Os médicos deviam dar mais um pouquinho de 

atenção àquelas pessoas idosas, àquelas pessoas com deficiência e acolher, acolher como 

você tá acolhendo um filho, uma filha, sua mãe (...)” (DV- 72 anos) 

 

“(...) então eu acho que isso aí é que deviam melhorar, o atendimento, o acolhimento às 

pessoas, saber receber aquelas pessoas, agir ali, de um jeito ou de outro, mas só em falar 

com a pessoa, a pessoa já sai dali outra pessoa (...)” (DV- 72 anos) 

 

A integralidade é  o princípio norteador do SUS que conduz ao desafio de 

realizar os valores de justiça, democracia e efetividade no acesso ao sistema de 
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atenção à saúde, para apreensão das necessidades dos sujeitos atendidos, bem 

como para a compreensão e formulação das respostas a serem dadas incluindo 

aspectos muito importantes: as necessidades não se resumem à doença; a prevenção 

e a assistência devem estar articuladas, os problemas são complexos e envolvem o 

contexto sociocultural, valorizando o usuário como um sujeito com história, valores e 

desejos59.  

            Para que a PcD seja assistida de forma integral, se faz necessário reconhecer 

e valorizar suas necessidades. Assim, a habilidade de comunicação, em todas as suas 

dimensões, é uma ferramenta importante no cuidado às PCD e condição essencial 

para um atendimento de qualidade como vê-se adiante:  

 

“(...) acho que ele tem que ter primeiro uma coisa que falta muito que eu sinto é a escuta, 

escutar realmente a pessoa, o que ela tá precisando, muitas vezes tem alguns médicos que 

olha a pessoa e diz você tem não sei o que, mas não escuta a pessoa (...)” (DF- 51 anos) 

 

“(...) a maioria dos médicos de plantão eles não escutam você (...)” (DF- 54 anos) 

 

4.3.4     HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO 

 

A PNH58 refere que “humanizar em saúde é resgatar o respeito à vida humana, 

levando-se em conta as circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas 

presentes em todo relacionamento humano... é resgatar a importância dos aspectos 

emocionais, indissociáveis dos aspectos físicos na intervenção em saúde”. Percebe-

se um apelo, nas falas a seguir, para que esses princípios se concretizem na prática 

médica:  
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“(...) eu quero! Por favor, se você puder implantar o máximo possível, no curso de medicina, 

esse lado mais humano, incentivar que os médicos nunca percam esse lado humano, essa 

sensibilidade, de se preocupar com o próximo. Eu acho que a medicina ia caminhar bem 

melhor, ia surtir mais efeito (...)” (DF- 34 anos) 

 

“(...) depois, lembrar da humanização porque o conhecimento também nos torna humanos. 

E aí trabalhar também essa questão da humanidade, da humanização...  Porque por mais 

que eu tenha conhecimento, eu não passo por ‘sensibilidade 1, 2, 3’, mas tendo esse 

conhecimento e se humanizar a partir desse conhecimento eu vou entender que, antes de 

estar diante de uma pessoa com deficiência, eu estou diante de uma pessoa, e essa pessoa 

precisa, no mínimo, de respeito (...)” (DV- 32 anos) 

Nesse cenário, de acordo com Gomes et al60, “o método fenomenológico 

contribui para a humanização e a promoção da saúde, pois seus pressupostos e 

abordagens estão intimamente relacionados com a concepção de homem, sujeito e 

protagonista do seu processo saúde-doença, caracterizando a visão de promoção da 

saúde e política de humanização na saúde pública. Portanto, permite identificar as 

necessidades reais dos agentes sociais – usuários, o que poderá tornar a produção 

do cuidado em saúde mais humanizadora pela escuta e pelo respeito a essas 

singularidades e características de contextos socioculturais e históricos próprios de 

cada realidade em processo de mudança”. 

A PNH58 evidencia que “no campo das relações humanas caracterizado no 

atendimento em saúde, é essencial agregar à eficiência técnica e científica, uma ética 

que considere e respeite a singularidade das necessidades do usuário e do 

profissional, que acolha o desconhecido e imprevisível, que aceite os limites de cada 

situação". As PcD necessitam de um atendimento que respeite suas especificidades, 

como pode-se perceber nas narrativas a seguir:  

 



47 
 

 
 

“(...) não fazer só por fazer, não atender o paciente só por atender...aquele paciente  às 

vezes tá precisando duma palavra, mas às vezes muitos não olham nem pra você, tá ali de 

cabeça baixa, escrevendo, escrevendo, passa aquele exame,  você sai dali, não sabe de 

nada, então é que eu acho que os médicos têm que fazer por amor, têm que exercer aquele 

dom que Deus te deu por amor, por amor ao irmão (...)” (DV- 72 anos) 

 

“(...) sempre atender olhando nos olhos, porque geralmente o coração esfria e aí termina 

não fazendo mais o atendimento no olho-a-olho... começar perguntando já é uma boa 

ajuda...tirar o olhar de fragilidade daquela pessoa, acho que é o primeiro ponto... ele deve se 

informar bem das sequelas que a lesão medular traz, porque às vezes o médico pensa que 

cadeirante é tudo igual (...)” (DF- 48 anos) 

 

Na definição de humanização em saúde61, destaca-se que é o processo que 

busca oferecer ao paciente um tratamento que leva em conta a totalidade do indivíduo. 

Entende-se como totalidade o atendimento que contemple as especificidades, as 

singularidades, as individualidades, as necessidades das PcD de forma integral e 

integrada, a fim de que os mesmos se sintam contemplados em todos os aspectos 

relacionados à sua saúde, na comunicação, na atenção, no cuidado, no acolhimento 

e nas atitudes. Essas pessoas reclamam, buscam, solicitam essa atenção, como bem 

vê-se nesse relato: 

 

“(...) eu fico assim: ‘fale português’. Porque não adianta dizer que é 

intravenosa, porque eu não entendo nada. Falar de uma forma acessível. Porque 

não adianta você falar... dizer como o outro: umas tripas têm lá o nome científico. 

Não adianta. Tem que dizer: aquela tripa que vem do estômago, aí você sabe! (...)” 

(DF- 54 anos) 
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4.4 DISCUSSÃO 

 

 

No ano de 1950, o antropólogo belga Claude Lévi-Strauss conceituou o 

processo saúde-doença sob uma análise que considero bastante atual, transcrita por 

Minayo27, descrevendo que “em todas as condutas em aparência aberrantes, os 

doentes não fazem senão transcrever um estado do grupo e tornar manifestas tais 

circunstâncias. Sua posição periférica em relação a um sistema local não impede 

que eles sejam parte integrante de um sistema total. Pode-se dizer que, para cada 

sociedade, condutas normais e condutas especiais são complementares”. 

 

 A Política do Ministério da Saúde voltada para a inclusão das pessoas com 

deficiência em toda a rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), caracteriza-

se por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas às 

complexas questões que envolvem a atenção à saúde das pessoas com deficiência 

no Brasil. Assim, define como seus propósitos gerais, um amplo leque de 

possibilidades que vai desde a prevenção de agravos à proteção da saúde, passando 

pela reabilitação, de modo a contribuir para a sua inclusão em todas as esferas da 

vida social e prevenir agravos que determinam o aparecimento de outras deficiências.  

Entre as principais diretrizes a serem implementadas solidariamente nas três 

esferas de gestão e incluindo as parcerias interinstitucionais necessárias, estão: a 

promoção da qualidade de vida, a prevenção de deficiências, a atenção integral à 

saúde, a melhoria dos mecanismos de informação, a capacitação de recursos 

humanos, e a organização e funcionamento dos serviços.  

Corroborando com essa política, as DCN do Curso de Graduação em 

Medicina25, em seu capítulo I, Art. 3º, diz que “O graduado em Medicina terá formação 

geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes 

níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social 

e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral 
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do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a 

determinação social do processo de saúde e doença e define como Competência a 

capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização dos 

recursos disponíveis, e exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem 

desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e sucesso, os 

desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes contextos do trabalho 

em saúde, traduzindo a excelência da prática médica, prioritariamente nos cenários 

do SUS.  

Em seu Art. 5º, define que “na Atenção à Saúde, o graduando será formado 

para considerar sempre as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-

racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural, 

ética e demais aspectos que compõem o espectro da diversidade humana que 

singularizam cada pessoa ou cada grupo social, no sentido de concretizar a 

“promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente das pessoas com 

deficiência, compreendendo os diferentes modos de adoecer, nas suas 

especificidades”.  

Com relação a essa diretriz, observa-se a partir dos depoimentos, que as PcD 

muitas vezes, não sentem segurança no atendimento médico a elas dispensado, pois 

acreditam que a sua condição de saúde, nas especificidades da deficiência, não foi 

valorizada. Algumas acreditam que não conseguem ser vistas de forma integral, nos 

seus aspectos biopsicossociais e apontam obstáculos que incluem desde as atitudes 

dos profissionais, seus conhecimentos e habilidades, até a garantia de que as práticas 

de saúde não entrem em conflito com os seus direitos.  

Muitas acreditam que os profissionais de saúde precisam ter conhecimento 

técnico específico das várias deficiências. Devido a isso, propomos uma intervenção 

no currículo médico com a introdução de conteúdos sobre a atenção à saúde das PcD 

onde possam ser abordados aspectos técnicos específicos acerca das deficiências, 

valorizando o cuidado, o diagnóstico, bem como o tratamento adequado a cada caso. 

No capítulo II, Art. 12, a mesma resolução25 ratifica que “a ação-chave para  

Identificação de Necessidades de Saúde comporta os seguintes desempenhos” no 
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que se refere a realização do exame físico: “c) postura ética, respeitosa e destreza 

técnica na inspeção, palpação, ausculta e percussão, com precisão na aplicação de 

manobras e procedimentos do exame físico geral e específico, considerando a história 

clínica, a diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, linguístico-

cultural e de pessoas com deficiência.” 

 Nessa ação-chave, observa-se que no atendimento integral à PcD faz-se 

necessário reconhecer e valorizar suas necessidades e no que se refere ao exame 

físico pode-se constatar que, algumas vezes, o profissional não está apto a atender 

essas pessoas e como consequência provoca situações de constrangimento, como 

vê-se em depoimentos anteriormente citados, por exemplo, a dificuldade na 

diferenciação entre   paraplegia e tetraplegia e a falta de habilidade no exame físico 

de pessoas com lesão raquimedular.  

Existem dicas de relacionamento62 de como lidar com pessoas com diferentes 

tipos de deficiência que ajudam no tratamento adequado a elas, pois ficou claro nos 

depoimentos que PcD não gostam de serem tratadas como inválidas, tristes, frágeis, 

incapazes, inúteis, dignas de pena. Devem ser chamadas pelo nome; deve-se apertar 

sua mão ao cumprimentá-las; sentar no mesmo nível do cadeirante, evitando assim 

que ele fique olhando para cima, o que pode causar incômodo. Evitar se apoiar na 

cadeira de rodas, pois tal equipamento é como uma extensão dos seus corpos e pode 

causar constrangimento. 

Em relação à pessoa com deficiência auditiva ou surda oralizada (bilíngue), 

uma conduta adequada seria falar pausado e olhando de frente, não esquecendo de 

manter sempre o contato visual a fim de que ela possa fazer a leitura labial e se ela 

estiver acompanhada por um intérprete, sempre se dirigir a ela e não ao intérprete. 

Ao falar com uma pessoa com deficiência visual ou cega, descrever o ambiente à sua 

volta para que ela possa situar-se, fazer uma descrição do ambiente e se houver 

necessidade de conduzi-la, oferecer o braço ou o ombro para que ela possa segurar.  

Convém esclarecer a importância de evitar termos pejorativos, tais como:  

aleijado, inválido, retardado, incapaz, mongoloide, excepcional, defeituoso, deficiente 

ou outras variações. Portanto, de acordo com as falas das PcD, esse estudo está em 
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concordância com a literatura46 62. Essas dicas de relacionamento poderiam, por 

exemplo, serem inseridas na disciplina de Semiologia, onde os alunos deveriam 

adquirir habilidades em relações interpessoais, e a habilidade de comunicação com 

PcD deveria estar incluída. 

O Art. 23 das DCN25 prevê que “os conteúdos fundamentais devem estar 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade e referenciados na realidade epidemiológica e profissional, 

proporcionando a integralidade das ações do cuidar em saúde, contemplando” a 

“Abordagem de temas transversais no currículo que envolvam conhecimentos, 

vivências e reflexões sistematizadas acerca dos direitos humanos e de pessoas com 

deficiência, educação ambiental, ensino de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), 

educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e indígena.”  

Nessa pesquisa, vê-se que muitas barreiras interferem no atendimento às 

PcD, que não sentem suas necessidades em saúde reconhecidas, deixando os 

profissionais de saúde mais suscetíveis a cometer erros no diagnóstico e na proposta 

terapêutica, e que encontra eco em outras pesquisas47 52. A habilidade de 

comunicação, por exemplo, é uma ferramenta importante no cuidado às PcD e 

condição essencial para um atendimento de qualidade.      

Sabe-se também, que os médicos, em geral, desconhecem as 

particularidades que diferenciam um corpo com e sem deficiência63, o que dificulta a 

redução de riscos de surgimento de problemas de saúde evitáveis ou de 

procedimentos inadequados, que podem até mesmo levar à morte. 

Existem condições, que são secundárias à deficiência. No caso de lesão 

medular: escaras, infecção urinária, trombose venosa profunda e osteoporose. O 

diagnóstico de doenças presentes na população em geral pode ser mais difícil em 

pessoas com lesão medular, devido à destruição das vias aferentes para a dor, na 

medula espinhal, podendo os sintomas habituais associados a doenças clínicas 

estarem ausentes47. Outro exemplo é a gestante com lesão medular, que exige 

preparo dos obstetras no acompanhamento do pré-natal, pelo maior risco de 
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desenvolver disreflexia e outras complicações comuns em pessoas com esse tipo de 

lesão.  

Portanto, considerando que pessoas com deficiência apresentam 

especificidades na sua condição de saúde e que médicos de todas as especialidades 

já tiveram ou certamente terão pacientes com algum tipo de deficiência: intelectual, 

sensorial ou física, faz-se necessário que as escolas médicas se comprometam com 

a temática e possibilitem um ensino voltado para as necessidades dessas pessoas, 

conforme preconiza a Política Nacional de Saúde da PcD. 

Estudo disponível em relação ao ensino sobre deficiência em várias 

universidades dos Estados Unidos63 (Universidades de Buffalo, Tufts, New Jersey, 

Hempstead-New York, Tulane-New Orleans e Wisconsin-Milwaukee), da Austrália 

(Universidade Newcastle), e Reino Unido (Universidade de Bristol, Londres e Leeds), 

evidencia a utilização de várias estratégias educacionais, variando entre aulas 

expositivas; seminários; painéis; oficinas; anamneses; visitas a serviços que atendem 

PcD; e vivências onde os estudantes são desafiados a realizar atividades usando 

cadeiras de rodas, muletas, e vendas nos olhos. 

Com relação ao período do curso em que as atividades são desenvolvidas, 

também há variação, como alguns em que são oferecidas durante todo o decorrer do 

curso em disciplinas obrigatórias (Universidade de Buffalo),  e outros em atividades 

pontuais com participação de um pequeno número de estudantes, todos com o 

objetivo de desenvolver atividades  voltadas à promoção de atitudes positivas dos 

estudantes de Medicina em relação às PcD; à aquisição de conhecimento acerca dos 

direitos desse grupo; ao modelo social de perceber a deficiência; à dissociação entre 

deficiência e doença; ao desenvolvimento de habilidades de comunicação com 

pessoas com deficiência, entre outros63.  

Outro estudo recentemente publicado64 sobre o desenvolvimento de 

competências entre estudantes das profissões de saúde acerca dos cuidados com 

PcD, sugere que a educação parece melhorar a aquisição e retenção de 

conhecimentos, atitudes e habilidades, causando um impacto positivo na saúde 

dessas pessoas, e revela também a necessidade de humanizar o cuidado e de 
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aumentar a consciência social sobre PcD nos cursos de graduação, o que está de 

acordo com os nossos achados.  

No Brasil, temos como referência a Universidade Federal Fluminense (UFF), 

que iniciou o processo de inclusão de conteúdos em atenção à saúde das PcD no 

curso médico em 2004, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e tem como 

referenciais: a- O direito à saúde; b- O modelo biopsicossocial de perceber a 

deficiência; c- A integralidade na atenção à saúde; d- A inclusão de pessoas com 

deficiência como educadores e no planejamento de atividades; e e- Pessoas com 

deficiência fazendo parte da diversidade humana47. 

A partir da percepção das PcD,  com base nos dados estatísticos do IBGE e 

nas DCN do curso de graduação em Medicina, que preconizam uma formação que 

atenda às necessidades dessas pessoas, bem como nas orientações da Política 

Nacional de Saúde da PcD, e com o objetivo de contribuir para uma proposta de 

ensino verdadeiramente inclusiva e capaz de formar médicos aptos a atuar no 

processo de inclusão social, entende-se  ser de fundamental importância a introdução 

de conteúdos específicos sobre atenção à saúde das PcD, nas ementas das 

disciplinas do curso médico, que envolvam conhecimentos, vivências e reflexões 

sistematizadas acerca desse grupo.  

Diante dessa realidade, percebe-se a necessidade de construir uma proposta 

de ensino para o curso de graduação em Medicina da UFRN, que possa contemplar 

as necessidades em saúde das PcD, pois como pôde-se observar ao longo desse 

estudo, essas pessoas se sentem excluídas não apenas da sociedade, mas também 

dos serviços de saúde. 
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO MÉDICA 

 

“Nossos conhecimentos são apenas aproximação da plenitude da 

realidade, e por isso mesmo são sempre relativos; na medida, entretanto, 

em que representam a aproximação efetiva da realidade objetiva, que 

existe independentemente de nossa consciência, são sempre absolutos. O 

caráter ao mesmo tempo absoluto e relativo da consciência forma uma 

unidade dialética indivisível”. Bachelart, 196727 

 

Esse estudo viabilizou-se com o meu ingresso no Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde. Busquei esse aperfeiçoamento pela necessidade 

de adquirir competências adicionais para atuar na preceptoria da Maternidade Escola 

Januário Cicco (MEJC), orientando estudantes da graduação do curso de medicina 

do 10º e 11º períodos e residentes de Ginecologia e Obstetrícia dos três anos da 

Residência Médica, atividade que venho desenvolvendo desde 2005. Sou servidora 

concursada para o quadro técnico-administrativo da UFRN e como tal venho 

desenvolvendo minhas atividades na MEJC, mesmo sem nunca ter tido treinamento 

para exercer a atividade de preceptoria.  

O meu interesse por esse tema surgiu durante os atendimentos que fiz a PcD, 

tanto em clínica privada, quanto no serviço público, oportunidades em que pude 

observar e ouvir suas queixas, levando-me a querer compreender quais as 

motivações de tal descontentamento e de que forma, eu, enquanto profissional da 

área da saúde e preceptora em um hospital escola da rede pública de ensino, poderia 

contribuir na construção de saberes que contemplassem integralmente a atenção à 

saúde desse grupo populacional. Vislumbrando conhecer quais as necessidades e 

quais os sentidos e significados que as PcD atribuem ao processo saúde-doença, 

enquanto um fenômeno, não apenas fisiológico, mas também social, intrinsecamente 

atrelado à relação médico-paciente, formulei a pergunta norteadora desse estudo: 

Quais as necessidades em saúde das PcD que precisam ser contempladas na 

educação médica?  
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E, em se tratando de fenômeno social, não haveria outro caminho 

metodológico mais adequado para a busca da resposta, que não a fenomenologia, 

enquanto um caminho para entender meus questionamentos, visto que essa 

abordagem visa a compreensão e interpretação de sentidos, das experiências 

vivenciais, da cotidianidade, da realidade humana, das atitudes e crenças dos sujeitos, 

e da intersubjetividade. 

Lastreando este universo de fenômenos e ao mesmo tempo, deles originando-

se, o conjunto de leis e normas vigentes, que garantem direitos inalienáveis à saúde, 

à educação, ao trabalho e suas garantias, a moradia digna e a cidadania para as PcD, 

não refletem a verdadeira condição de atendimento desta parcela da população, seja 

pelas barreiras a elas impostas, seja pela falta de conhecimento dos profissionais de 

saúde.     

Em maio desse ano tive a oportunidade de participar do Congresso 

Internacional de Inclusion em Porto de Galinhas-PE, e pude conhecer novas pessoas 

e ver as PcD sob outras perspectivas, longe do contexto da saúde, de uma maneira 

mais integradora, nas artes, no contexto trabalhista, na busca por direitos legais, entre 

outros. Muito interessante ouvir surdos tocando numa banda com instrumentos de 

percussão, cegos tocando instrumentos de corda e adolescentes com Síndrome de 

Down dançando balé. Emocionante o discurso de abertura do congresso feito por uma 

das organizadoras do evento que tem uma filha com Síndrome de Down, e constatar 

o quanto ainda temos de avançar para promover quebra de preconceitos e efetivar 

uma cultura de inclusão. Infelizmente, a maior barreira à inclusão ainda é a atitudinal.  

Mais recentemente, participei do II Congresso Nacional de Inclusão na 

Educação Superior e Educação Profissional Tecnológica, evento de extensão 

realizado aqui em Natal, pela UFRN, que teve como tema principal a Educação 

Inclusiva e as Políticas de Acesso e Permanência no Ensino Superior, onde pude 

entrar em contato com pessoas de mais de 20 Instituições de Ensino Superior (IES) e 

discutir temas relevantes no contexto das PcD, entre eles a inserção de disciplinas, 

em todos os cursos da universidade, que contemplem esse grupo populacional. 
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Confesso que em muitos momentos senti uma grande solidão, pois era a única 

médica no evento e me questionei por não saber me comunicar com os surdos, por 

não saber LIBRAS, num ambiente onde a língua de sinais era acessível e a maioria 

das pessoas sabia se comunicar naquela língua. 

Conheci uma surdo-cega, estudante de Pedagogia da Bahia que tem a Libras 

como língua-mãe e fiquei perplexa com tamanha sensibilidade, alegria, destreza, e 

habilidade de comunicação através da LIBRAS tátil, que começou a aprender aos 4 

anos de idade. 

Muito interessante perceber o cuidado e o respeito dispensados aos surdos e 

aos cegos, o modo diferente de bater palmas com os pés ou balançando as mãos, e 

o cuidado de falar primeiro sem o microfone para dar aos cegos a ideia da sua 

localização na sala.  

Uma experiência, sem dúvidas, bastante edificante, e que demonstrou alguns 

avanços rumo à inclusão, mas mostrou que a barreira atitudinal continua sendo a 

grande barreira a ser transposta. Mais uma vez, pude constatar que pessoas com 

deficiência precisam se sentir pertencentes à sociedade, tendo suas necessidades 

mínimas satisfeitas e contempladas.  

Todos os palestrantes que apresentavam alguma deficiência eram mestres, 

doutores ou doutorandos, alguns tinham até pós-doutorado, e todos preocupados com 

a política de inclusão e permanência das PcD nas IES.  

Uma das mesas-redondas teve a participação de Gabriel, um estudante da 

Universidade Potiguar (UNP), de 20 anos, que cursa o segundo semestre de 

Educação Física e tem Síndrome de Down. Em sua fala, mostrou as dificuldades que 

tem enfrentado no ambiente competitivo da universidade, e como tem sido difícil fazer 

novas amizades. 

Realmente esse evento mostrou a nossa responsabilidade na construção de 

uma sociedade menos excludente, mais verdadeiramente inclusiva, sem tutela, sem 

paternalismo, fazendo valer o slogan: “Nada sobre nós, sem nós”. 

Esse trabalho também tem possibilitado contribuir com a construção de um 

ambiente mais inclusivo no contexto da saúde, pois nos últimos dois semestres letivos 
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tive a oportunidade de colaborar com a disciplina Comunicação e Relação 

Interpessoal na Prática Médica, orientando grupos na construção de um seminário 

sobre Atendimento Integral à PcD. No desenvolvimento dessa tarefa observei como 

os alunos estão abertos a questões relacionadas à inclusão e como estão sedentos 

de conhecimento nessa área.  

Com essa experiência, percebe-se que já existe um terreno fértil sendo 

preparado para que sementes sejam lançadas. Portanto, vê-se que está mais do que 

na hora de se abordar esse tema nas diversas disciplinas do curso de Medicina da 

UFRN, porém, não de forma pontual, mas como conteúdo central para a formação de 

um profissional que entenda e atenda todas as especificidades da PcD. 

No campo da saúde, objeto deste estudo, portanto, percebe-se, o quanto nós 

médicos precisamos ainda melhorar, aprender e apreender novos conceitos, a fim de 

promover uma assistência à saúde que seja verdadeiramente inclusiva e que devolva 

às PcD a sua dignidade e cidadania.           

Este estudo está de acordo com a pesquisa de Costa47, quando diz que a 

verdadeira inclusão das PcD no ensino médico deve acontecer nas várias disciplinas 

ao longo do curso, incluindo as da área clínica e cirúrgica, visto que discutir temas 

ligados à deficiência em uma disciplina optativa ou em um único momento no curso, 

não deve ser o único, mas pode ser o primeiro passo. 

Pretende-se apresentar o resultado desse estudo aos departamentos do curso 

de medicina da UFRN, bem como uma Proposta de Ensino, a fim de contribuir para a 

construção de estratégias de intervenção nas diversas disciplinas que contemplem a 

atenção integral à saúde das PcD.   

Pretende-se também enviar o produto dessa pesquisa, em forma de artigo, para 

ser submetido e publicado em revistas de abrangência nacional e quem sabe, 

internacional.  

Posso dizer que tem sido de extrema importância para minha atuação 

profissional, bem como para minha vida pessoal, aprofundar-me nesse tema, 

conhecer o cotidiano de PcD, ver como vivem, como percebem o atendimento médico 

a elas destinado e o que esperam de nós profissionais da saúde.  



58 
 

 
 

           Descobri nesse processo o quanto o conhecimento é libertador, pois nos 

permite adentrar num mundo jamais visitado, nos faz enxergar horizontes nunca 

vistos, nos permite arriscar, quebrando paradigmas e superando desafios. Faz com 

que saiamos à procura do novo, do inusitado, do inesperado.  

O sentimento que preponderou durante essa pesquisa foi o de estar 

concretizando um sonho antigo, de estar tornando real uma experiência sonhada e 

poder contribuir, ainda que de forma incipiente, com a co-construção de novos 

saberes tão necessários no contexto das PcD.  

Tenho certeza que esse caminho é possível, porém precisamos unir forças, 

pois juntos somos sempre mais fortes. Resumo essa experiência com uma palavra: 

conhecimento. Conhecimento que liberta, nos faz crescer, nos dá forças para lutar 

por um ideal, com a certeza de estarmos no caminho certo, rumo a uma sociedade 

mais acolhedora, mais humana, mais inclusiva. Concluo esse capítulo com uma 

citação:  

“A perspectiva que se vislumbra é a de que as lutas continuarão intensas, 

pois é muito longo o caminho entre o discurso e a prática. Porém, como 

estamos, magicamente, envolvidos pela ideia do novo na entrada de um outro 

ciclo histórico e, como os próprios portadores de deficiência estão mais 

organizados, politicamente, creio que o que precisa acontecer, acontecerá, mais 

cedo ou mais tarde, ao longo dos próximos mil anos, por que é justo que seja 

assim”.                                                                                      Carvalho,2003 65 
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“Muitos tratam a gente como se a gente não fosse gente” 
Percepção das pessoas com deficiência sobre a atenção à saúde e suas 

contribuições para a educação médica 
 
 

"Many treat us as if we were not people" 
Perception of persons with disabilities about health care and its contributions to 
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RESUMO 
 

 
A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência prevê uma atenção integral à saúde 

dessas pessoas, o que implica numa assistência direcionada às especificidades da sua 

deficiência, como também a problemas de saúde comuns a qualquer indivíduo. Além disso, 

orienta ações de promoção da saúde, prevenção de incapacidades, melhoria dos mecanismos 

de informação, capacitação profissional, organização e funcionamento dos serviços de 

atenção à saúde. Contudo, a educação médica, em geral, não tem contemplado em seus 

conteúdos curriculares esse grupo de pessoas, contribuindo assim, para o não 

reconhecimento das especificidades relacionadas aos vários tipos de deficiência e de 

aspectos relevantes para o cuidado integral às mesmas. Esse estudo objetiva compreender a 

percepção das pessoas com deficiência sobre o atendimento médico recebido nos serviços 

de saúde, de modo a contribuir para uma formação profissional que atenda às necessidades 

dessa população específica. O caminho teórico-metodológico percorrido foi a fenomenologia, 

utilizando a abordagem qualitativa. As técnicas utilizadas para a coleta dos dados foram grupo 

focal e entrevistas semiestruturadas, de onde emergiram três unidades temáticas: 

Necessidades das pessoas com deficiência; Serviços de Saúde; e Atenção integral à saúde 

das pessoas com deficiência. Os resultados dessa pesquisa evidenciaram que as pessoas 

com deficiência, quando recorrem aos serviços de saúde buscando atendimento médico, 

muitas vezes, se deparam com barreiras presentes nas instituições, predominantemente no 

que se refere ao aspecto atitudinal e de comunicação. Evidenciou-se ainda, barreiras físicas 

no tocante à acessibilidade e à falta de equipamentos e materiais apropriados ao seu 

atendimento, como também a necessidade de sensibilização e capacitação dos profissionais 

médicos para melhor acolhimento e atendimento às pessoas com deficiência, no sentido de 

contribuir para que elas se sintam incluídas socialmente e respeitadas na sua condição. 

Reitera-se a importância do papel da atenção primária no cuidado integral à saúde das 

pessoas com deficiência, o que se constitui um desafio, e provoca uma reflexão sobre a 

eficácia das práticas atuais e sobre as possibilidades de melhorias futuras. Conclui-se que é 

necessário que as escolas médicas se comprometam com a temática e possibilitem um ensino 

voltado para as necessidades em saúde dessa população específica. Palavras-Chaves: 

Pessoas com deficiência. Serviços de saúde. Educação médica. Atenção Integral à Saúde 

das Pessoas com Deficiência. 
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 ABSTRACT 

 

The National Policy on the Health of Persons with Disabilities provides integral care to the 

health of these persons, which implies an assistance directed to the specifics of their disability, 

as well as health problems common to any individual. In addition, it guides actions for health 

promotion, disability prevention, improvement of information mechanisms, professional 

training, organization and functioning of health care services. However, medical education, in 

general, has not included in its curriculum content this group of persons, thus contributing to 

the non-recognition of the specificities related to the various types of disability and aspects 

relevant to the integral care of them. This study aims to understand the perception of persons 

with disabilities about the medical care received in health services, so as to contribute to 

professional training that meets the needs of this specific population. The theoretical-

methodological path covered was phenomenology, using the qualitative approach. The 

techniques used to collect data were focal group and semi-structured interviews, from which 

emerged three thematic units: Needs of persons with disabilities; Health Services and 

Comprehensive health care for persons with disabilities. The results of this research showed 

that persons with disabilities, when they resort to health services seeking medical attention, 

often face barriers in institutions, predominantly with regard to attitudinal and communication. 

There were also physical barriers to accessibility and lack of appropriate equipment and 

materials for their care, as well as the need for awareness and training of medical professionals 

to better accommodate and care for persons with disabilities, in order to contribute to their feel 

socially included and respected in their condition. It reiterates the importance of the role of 

primary care in the integral care of these persons, which is a challenge, and provokes a 

reflection on the effectiveness of current practices and on the possibilities for future 

improvements. It is concluded that it is necessary for medical schools to commit themselves 

to the theme and to provide education aimed at the health needs of these persons. 

 

Keywords: Persons with disabilities. Health services. Medical education. Comprehensive 

health care for persons with disabilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 20141dos cursos de graduação em 

Medicina, preconizam a promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente das pessoas 

com deficiência (PcD), compreendendo os diferentes modos de adoecer, nas suas 

especificidades. Estabelecem ainda que o currículo deve contemplar a abordagem de temas 

transversais que envolvam conhecimentos, vivências e reflexões sistematizadas acerca dos 

direitos das PcD. Os conteúdos fundamentais devem estar relacionados com o processo 

saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade e referenciados na realidade 

epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em saúde.  

Adicionalmente, no tocante às competências relacionadas à atenção às 

necessidades individuais de saúde, as DCN estabelecem que os cursos de Medicina devem 

contemplar o desenvolvimento de habilidades na realização da anamnese que considerem o 

contexto de vida e os elementos biológicos, psicológicos, socioeconômicos; bem como a 

realização do exame físico com postura ética, respeitosa e destreza técnica na inspeção, 

palpação, ausculta e percussão, com precisão na aplicação de manobras e procedimentos do 

exame físico geral e específico de PcD1. Entretanto, na grande maioria das escolas médicas, 

concretizar esses pressupostos na realidade da formação em saúde representa um grande 

desafio no tocante ao desenvolvimento curricular, às metodologias de ensino e aos cenários 

de prática e integração à rede de serviços de saúde. 

Paralelamente a isso, o Relatório Mundial sobre a Deficiência2 aponta que mais de 

um bilhão de pessoas em todo o mundo convivem com alguma forma de deficiência, dentre 

os quais cerca de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais consideráveis.  No Brasil, 

este número corresponde a 23,9 % da população, equivalendo a 45.606.049 pessoas que se 

declararam possuidoras de alguma deficiência (IBGE – Censo de 2010) 3.  Os dados censitários 

demonstram que a população do Nordeste aparece no topo do ranking de todas as deficiências 

investigadas, com cerca de 26,6% da população. No Rio Grande do Norte, são 882.022 pessoas 

autodeclaradas com alguma deficiência, totalizando um percentual de 27,8% da população. 

O European Disability Forum estima que nos próximos 30 anos a população com deficiência 

nos países em desenvolvimento aumentará em 120%2. Tais números tornam premente a 

necessidade de se aprofundar a discussão sobre a formação dos profissionais de saúde para 
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o cuidado integral à saúde da PcD, numa perspectiva ampliada de construção de sistemas de 

saúde efetivos, equânimes e verdadeiramente inclusivos. 

É nesse contexto de necessidade de inclusão nos currículos médicos do cuidado integral 

à saúde da PcD que o presente estudo se propõe a conhecer a percepção dessas pessoas 

sobre o atendimento médico recebido nos serviços de saúde, buscando dar voz e vez às 

necessidades identificadas a partir das suas vivências, de modo a contribuir para uma 

formação profissional que seja capaz de atender às necessidades dessa população 

específica.  

Portanto, a pesquisa insere-se numa temática extremamente atual de desenvolvimento 

de profissionalismo na formação médica e contempla aspectos fortemente valorizados nas DCN, 

mas pouco enfatizados na grande maioria dos cursos de Medicina do Brasil. 

 

Contextualização histórica dos direitos das PcD 

 

Nos primórdios das organizações sociais, em algumas culturas, PcD eram 

exterminadas. Por questões religiosas e políticas, devido a evolução científica e às revoluções 

sociais, ocorreram mudanças no tratamento às mesmas4, contudo não há uniformidade na 

forma como as PcD eram vistas e foram tratadas ao longo da História5. 

As PcD têm seus direitos garantidos na Constituição, direitos estes criados para 

garantir a essas pessoas a mesma qualidade de vida de todo cidadão e que são importantes 

para a elaboração de políticas públicas nessa área. O Brasil é um dos países que mais tem 

leis para garantir esses direitos4, no entanto, sabe-se que, muitas vezes, eles não são 

reconhecidos6. Isso é motivo de preocupação, visto que, a legislação brasileira direcionada a 

esta população entrou em vigor desde 1989, e de acordo com a realidade encontrada nos 

estudos, pouco foi modificado6.  

A Constituição da República Federativa do Brasi7 em seu Art. 23, capítulo II, 

determina o “Cuidado com a saúde e assistência pública, a proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência”. A partir da Constituição, outros marcos legais foram criados, com 

destaque para os seguintes: a Lei  nº 7.853/898, que trata do apoio às pessoas portadoras de 

deficiência e sua integração social; e a Portaria do Ministério da Educação, nº 1.793/949 que 

recomenda a inclusão de conteúdos relativos aos Aspectos–Ético–Políticos–Educacionais da 

Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais nos cursos do 
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grupo de Ciências da Saúde (Medicina e outros), no Curso de Serviço Social e nos demais 

cursos superiores, de acordo com as suas especificidades. 

Além desses, a Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 1060/0210, que instituiu a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência e consolidou direitos como o 

da não discriminação, o direito à educação, à acessibilidade e ao trabalho, entre outros. E o 

Decreto nº 5.296/0411, que estabelece prioridades ao atendimento à PcD e determina os 

critérios para a promoção da acessibilidade, entre outras providências. 

A partir desses instrumentos legais, foram estabelecidas diretrizes orientando os 

estados membros na elaboração de políticas públicas que visem o atendimento e a garantia 

dos direitos constitucionais dessa população10. Outro ganho consequente foi a mudança de 

paradigma – a atenção à saúde da PcD passou a ser vista a partir do modelo biopsicossocial, 

centrado no doente, ao invés do modelo biomédico, centrado na doença10. 

Essas conquistas foram resultantes de múltiplos movimentos e longa mobilização, 

nacional e internacional, de representantes da sociedade e das instituições e podemos citar 

como um exemplo dessas conquistas a Lei de LIBRAS12 (Língua Brasileira de Sinais), que 

garante o direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva nos diversos níveis 

de complexidade e especialidades médicas, e a reconhece como a língua natural da 

comunidade surda.  

Em 11 de dezembro de 2006, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das PcD13 que teve como resultado o primeiro 

Tratado sobre os Direitos Humanos do século XXI14. Essa Convenção reconhece que a 

deficiência é um conceito em evolução e que as barreiras estão associadas às atitudes e ao 

ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em 

igualdade de oportunidade com as demais pessoas4. O Brasil é signatário dessa convenção 

e seu texto foi integrado como emenda à Constituição Brasileira em julho de 200815.  

Em seguida, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(LBI), nº 13.146/1516, também denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

          Outro ganho importante para as PcD foi a aprovação da Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde17 (CIF), em 2001, pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), cujos princípios enfatizam o apoio, os contextos ambientais e as 

potencialidades dos indivíduos, ao invés de valorizar as incapacidades e limitações.              
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O termo Pessoa com Deficiência, adotado nesse estudo, passou a ser usado após 

a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência13 em 2006, porém, 

os documentos legais estão assinalados com os termos originais na forma em que foram 

redigidos.  

              Apesar de todos esses avanços na legislação brasileira, sabe-se que, geralmente, 

as PcD não têm seus direitos efetivados, muitas inclusive, vivem à margem da sociedade, 

sendo reconhecidas unicamente pelas suas limitações e incapacidades e não pelas suas 

potencialidades18. Além disso, muitas PcD não se sentem acolhidas pelos profissionais de 

saúde, no sentido de terem sua condição reconhecida e valorizada e esses profissionais não 

apresentam uma formação capaz de considerar as especificidades na saúde das PcD, o que 

implica na precariedade da assistência19.  

Sendo assim, faz-se necessário conhecer como as PcD se sentem diante das 

dificuldades que vivenciam cotidianamente, pois os pressupostos legais não têm sido 

suficientes para proporcionar mudanças de atitudes e quebrar paradigmas20. Continua sendo 

um desafio, possibilitar que essas pessoas sejam ouvidas e empoderadas a fim de que seus 

direitos possam ser efetivamente garantidos e que atitudes preconceituosas sejam 

minimizadas. 

Por sua vez, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência10 sinaliza para 

a necessidade da inclusão de disciplinas e conteúdos voltados para a reabilitação e atenção 

à saúde das PcD nos currículos de graduação da área da saúde, refletindo a importância de 

dar visibilidade a essa temática na formação dos profissionais, capacitando-os para o cuidado 

integral a esse grupo populacional.  

 

Percurso metodológico 

 

Modelo de estudo e participantes da pesquisa 

Esta pesquisa fundamenta-se na abordagem qualitativa, contemplando a modalidade 

descritiva, exploratória, baseando-se na fenomenologia como marco teórico. Podemos citar 

como elementos principais da abordagem social compreensiva, a experiência vivencial e o 

reconhecimento de que as realidades humanas são complexas; o contato com as pessoas se 

realiza em seus próprios contextos sociais; e a relação entre o pesquisador e os participantes 

da pesquisa enfatiza o encontro intersubjetivo, face a face e a empatia entre ambos21.  
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              O grupo de participantes desse estudo foi composto por 15 PcD, escolhidas de forma 

intencional de acordo com os objetivos da pesquisa, sendo nove do sexo feminino e seis do 

sexo masculino, com idades variando entre 19 e 72 anos. Essa pesquisa tem como critério de 

inclusão pessoas que apresentam alguma deficiência e que tiveram disponibilidade em 

contribuir com o estudo. A definição do número de participantes foi feita pela técnica de 

saturação, quando se torna evidente uma certa redundância ou repetição das informações, 

não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados22. 

 

Técnicas de coleta de dados 

As técnicas utilizadas para a coleta dos dados foram grupo focal e entrevistas 

semiestruturadas. Participaram do grupo focal, 11 PcD, sendo duas com deficiência visual, 

duas com deficiência auditiva, uma com deficiência intelectual e seis com deficiência física. 

As discussões aconteceram de forma livre e espontânea, a partir de um roteiro previamente 

estabelecido, favorecendo a fala de todos os participantes que compartilharam suas 

experiências cotidianas nos serviços de saúde públicos e privados, tanto em ambulatórios 

quanto em serviços de urgência hospitalar.          

              A fim de complementar as informações do grupo focal, foram realizadas quatro 

entrevistas semiestruturadas individuais com PcD em seus respectivos domicílios, cada uma 

com duração de aproximadamente 30 minutos, objetivando uma co-construção de saberes. A 

entrevista utilizou um roteiro básico de perguntas previamente elaborado, considerado 

importante para o tema a ser estudado na pesquisa. 

No caminho da fenomenologia, ressalta-se que o objetivo desse tipo de entrevista é 

obter o maior nível de clareza na descrição dos fenômenos, como também, a descoberta dos 

significados dos comportamentos das pessoas de determinados grupos23.  

 

 

Aspectos ético-legais 

 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (CEP-UFRN/Campus Central), conforme preconiza a Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde24 para pesquisas científicas envolvendo seres humanos e 
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aprovada pela Plataforma Brasil/MS, conforme Parecer Consubstanciado do CEP número 

1.768.438, liberado em 10/10/2016. 

 

Análise dos dados 

 

O conteúdo do material produzido foi analisado a partir da Fenomenologia, utilizando-

se a técnica de análise temática pelo método de interpretação de sentidos. Neste método é 

importante estabelecer uma comparação entre a dimensão subjetiva e os posicionamentos 

de grupos; falas e ações mais amplas; cognição e sentimento, entre outros aspectos, e tentar 

avançar na direção da compreensão e da crítica dos dados gerados do estudo25. 

  Os caminhos trilhados na análise dos dados do presente estudo foram: 1- Leitura 

compreensiva, visando impregnação, visão de conjunto e apreensão das particularidades do 

material da pesquisa; 2- Identificação e recorte temático que emergiram dos depoimentos; 3- 

Identificação e problematização das ideias explícitas e implícitas nos depoimentos; 4- Busca 

de sentidos mais amplos, subjacentes às falas dos sujeitos da pesquisa; 5- Diálogo entre as 

ideias problematizadas, informações provenientes de outros estudos acerca do assunto e o 

referencial teórico do estudo; 6- Elaboração de síntese interpretativa, procurando articular o 

objetivo do estudo com a base teórica adotada e os dados empíricos.  

Após leitura e apreensão das falas transcritas do grupo focal e das entrevistas, 

emergiram três unidades de sentido: A- Necessidades das PcD: destacando as subunidades 

relacionadas a barreiras atitudinais e de comunicação/ necessidade de inclusão social. B- 

Serviços de Saúde: com ênfase para barreiras físicas/atendimento prioritário e 

disponibilização de equipamentos, materiais e medicamentos específicos e adequados. C- 

Atenção integral à saúde das PcD: com destaque para capacitação profissional/cuidado 

integral, e acolhimento/ humanização da atenção. 
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Resultados  

 

A-Necessidades das PcD  

 

Percebe-se que muitas PcD se sentem excluídas da sociedade pelas barreiras atitudinais 

enfrentadas cotidianamente, podendo interferir diretamente na sua qualidade de vida e, 

consequentemente, na sua saúde, como se segue: 

 

“(...) às vezes falta, né, aquele carisma, que muitos tratam a gente 

como se a gente não fosse gente, tratam como se a gente fosse outro 

tipo de pessoa (...)” (DF- 42 anos) 

 

Esse depoimento enseja uma reflexão que mais que necessidade a PcD tem direito 

à inclusão, pois, sentindo-se excluídas, elas relutam em procurar serviços de saúde, pois 

acreditam que não conseguem ser vistas de forma integral nos seus aspectos 

biopsicossociais, o que interfere na sua relação com o médico e, consequentemente, na busca 

de ajuda profissional26. Sabe-se que a cidadania plena é fortalecida pela convivência entre 

pessoas diferentes entre si, portanto, a sociedade deve se modificar, visando atender as 

necessidades de todos os seus membros, pois uma sociedade inclusiva não admite 

preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais ou pessoais27. Verificou-se ainda a 

necessidade de informação capaz de promover a inclusão. As PcD ainda se sentem excluídas 

do contexto social, sendo vistas como pessoas incapazes e sem potencial para seu 

desenvolvimento pleno, ficando, muitas vezes, à margem da sociedade, como se segue: 
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“(...) por conta da ignorância do povo do interior, passei algumas 

dificuldades: as professoras não me aceitarem... só fui para um colégio 

com 11 anos de idade (...)” (DF- 45 anos) 

 

Pessoas surdas ou com deficiência auditiva apontam que as barreiras de 

comunicação interferem no atendimento que recebem, não sentem que suas necessidades 

em saúde são reconhecidas, pois não são compreendidas. Esse achado está concordante 

com dois estudos 28 29, quando afirma que a barreira entre o surdo e o profissional de saúde 

pode colocar em risco a assistência prestada, podendo prejudicar o diagnóstico e o 

tratamento. Com o propósito de minimizar os problemas de comunicação, as PcD reivindicam 

intérprete de LIBRAS nos serviços de saúde, bem como conhecimento de LIBRAS por parte 

da equipe de cuidados em saúde, como na fala: 

 

“(...) outra coisa também, aprender LIBRAS para o médico seria 

importantíssimo... porque a pessoa tem que saber se comunicar, eu 

acho que LIBRAS devia ser a segunda língua, porque a gente precisa 

aprender o português e a LIBRAS depois inglês, espanhol, ainda mais 

numa universidade (...)” (DF- 51 anos) 

 

Além disso, a dificuldade de comunicação pode violar o direito à privacidade dessas 

pessoas, o que implica em constrangimento causando inibição às mesmas, podendo retardar 

a procura por atendimento médico com consequente agravamento do seu estado de saúde, 

como pode-se constatar em outros estudos30 31, comprovados nessa fala: 

 

“(...) por exemplo, na questão ginecológica, tem a questão da ética. A 

gente não se sente à vontade na frente do intérprete, falando dos 

nossos problemas pra ele. A gente fica nessas barreiras até hoje (...)” 

(DA- 27 anos) 
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B-Serviços de saúde 

Foi evidenciado que a falta de estrutura física, tais como calçadas apropriadas para 

o trânsito de pessoas com deficiência visual e sinalização adequada, podem deixá-las 

inseguras. Sabe-se que quando PcD precisam de atendimento médico e recorrem a serviços 

de saúde, muitas vezes, deparam-se com barreiras presentes nas instituições, tanto no que 

se refere à acessibilidade, quanto à falta de equipamentos e materiais apropriados para o 

atendimento às mesmas, como vê-se a seguir:   

“(...) já em cantos estranhos... eu ando insegura. Já sofri muitas 

quedas, já caí muito em cantos diferentes. Como a gente não sabe, 

né, tem buraco (...)” (DV- 27 anos) 

 

“(...) a parte da acessibilidade é que é importante, tanto nas rampas, 

como na recepção mais baixa, com banheiro adaptado, com uma 

maca adequada, que não seja dura demais (...)” (DF- 51 anos) 

 

 Acredita-se que a estrutura física acessível traz benefícios às PcD, no sentido de 

contribuir para que se sintam incluídas socialmente e respeitadas na sua condição. Dessa 

forma, estarão mais confortáveis a procurar os serviços de saúde quando necessário. 

Portanto, é fundamentalmente importante que as unidades de saúde sejam preparadas e 

disponham de acesso físico, mobiliário e adaptações ambientais adequadas às PcD. 

 Além do mais, não é garantido à PcD o atendimento prioritário em todas as 

instituições e serviços de atendimento ao público, como preconiza a LBI16, conforme a seguir:  

 

“(...) pra conseguir uma ficha tem que ir de madrugada, tem que ir 

muito cedo...  Às vezes tem que pagar uma pessoa, dez reais ou vinte, 

pra ficar na fila. Desse jeito a pessoa morre e não é atendido (...)” (DV- 

72 anos) 

 

Com relação a disponibilidade de materiais, as PcD até conseguem ser atendidas 

nas Unidades de Saúde, porém, algumas vezes, se queixam dos equipamentos inadequados 
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para seu uso, e da falta de medicamentos e de insumos básicos ao tratamento, como vemos 

a seguir:  

 

“(...) as cadeiras de roda que vão transportar a gente, tirar do carro, 

são coisa do outro mundo, coisa do tempo da pedra... são grandes, 

pesadas, e ela nos deixa desconfortável, ainda mais... impacta muito 

quando a gente vê aquelas cadeiras, aquelas macas grosseiras, de 

material grosseiro, porque hoje já se tem uns equipamentos modernos 

e não é mais caro (...)” (DF- 48 anos) 

 

As Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família devem prestar assistência às 

PcD como a qualquer cidadão. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o 

desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, 

sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a 

conquista da autonomia da PcD e de sua participação social em igualdade de condições com 

as demais pessoas16. 

 

C-Atenção integral à saúde das PcD  

 

No que se refere ao médico, as PcD muitas vezes, não sentem segurança no 

atendimento recebido, pois acreditam que a sua condição de saúde, nas especificidades da 

deficiência, não foi valorizada. Muitas acreditam que os médicos precisam ter conhecimento 

técnico específico das várias deficiências, conforme os relatos: 

 

“(...) eu já cheguei várias vezes dizendo que sou tetraplégico e o 

médico afirmando que eu sou paraplégico, pois muitas vezes eles não 

têm noção das especificações de cada deficiência, então eu acho que 

é importante pro médico saber isso (...)” (DF- 51 anos) 
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“(...) eu sofri uma queda, aí como a perna inchou e como não tenho 

sensibilidade, aí fui para o hospital pra ver, pra fazer um raio-x, pra ver 

se tinha quebrado alguma coisa, aí eu cheguei no  hospital, aí o 

médico disse: que foi? foi uma queda na transferência, aí eu vim 

porque não tenho sensibilidade, aí ele fez: vá pra mesa! aí começou a 

apertar, aí eu disse: doutor, eu não tenho sensibilidade, por causa da 

dissecção medular, e ele apertando, tá doendo? E eu dizia: tá não, aí 

depois de três vezes eu comecei a gritar, comecei a gritar (...)” (DF- 

54 anos)      

        

Com a finalidade de oferecer um atendimento visando a integralidade, o profissional 

não deve limitar-se às queixas relatadas pelas PcD. É importante detectar outras 

necessidades como as relacionadas ao diagnóstico precoce ou à redução de fatores de risco, 

para prestar um serviço de qualidade. A simples necessidade de uma conversa ou de outras 

condições que não as diretamente ligadas à doença, quando o médico se propõe a atender 

tal demanda, também caracteriza o sentido da integralidade³². Observa-se atitudes de alguns 

profissionais frente a PcD que podem ensejar atitudes negativas em relação às mesmas, 

podendo vê-las, inclusive, como um fracasso terapêutico, além do mais, sabemos que 

acessibilidade também diz respeito à eliminação de barreiras, que ocorrem, muitas vezes, 

pelo desconhecimento, por parte dos próprios profissionais de saúde, das necessidades e 

também das potencialidades das PcD. Vejamos relato: 

“(...) tem muita discriminação, eu já passei por muitas situações... teve 

um médico que já chegou a dizer que esse meu problema era ‘manha’ 

minha: ‘‘isso é ‘manha’ dela! Fica inventando’’. Ficou dizendo várias 

coisas: ‘ela não tem nada! Isso é pirraça dela!’ (...)” (DV- 27 anos) 

 

 É necessário que os profissionais sejam sensibilizados e capacitados para acolher 

e cuidar das PcD, tarefas a serem desempenhadas solidariamente pelos gestores do SUS 

nas três esferas de governo. De acordo com a OMS2, é comum que os profissionais de saúde 

não tenham conhecimento nem habilidades adequadas ao atendimento às condições 
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primárias, secundárias e comorbidades associadas à deficiência, e de modo geral, não sabem 

lidar de forma eficiente com as necessidades de assistência às PcD. 

O acolhimento, como diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)33, enseja 

reconhecer o que a pessoa traz como legítima e singular necessidade de saúde, construído 

de forma coletiva, objetivando a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo. 

As PcD reivindicam melhoria no acolhimento nos serviços de saúde, conforme depoimento: 

 

“(...) atenção, cuidado, carinho, acolhida. Os médicos deviam dar mais 

um pouquinho de atenção àquelas pessoas idosas, àquelas pessoas 

com deficiência e acolher, acolher como você tá acolhendo um filho, 

uma filha, sua mãe (...)” (DV- 72 anos) 

 

A PNH33 refere que “humanizar em saúde é resgatar o respeito à vida humana, 

levando-se em conta as circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes 

em todo relacionamento humano... é resgatar a importância dos aspectos emocionais, 

indissociáveis dos aspectos físicos na intervenção em saúde”. Percebe-se a seguir, um apelo 

para que esses princípios se concretizem na prática médica:  

 

“(...) eu quero! Por favor, se você puder implantar o máximo possível, 

no curso de medicina, esse lado mais humano, incentivar que os 

médicos nunca percam esse lado humano, essa sensibilidade, de se 

preocupar com o próximo. Eu acho que a medicina ia caminhar bem 

melhor, ia surtir mais efeito (...)” (DF- 34 anos) 
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Discussão 

 

A Política do Ministério da Saúde10, voltada para a inclusão das PcD em toda a rede 

de serviços do SUS, define como seus propósitos gerais um amplo leque de possibilidades 

que vai desde a prevenção de agravos à proteção da saúde, passando pela reabilitação, 

visando contribuir para a sua inclusão em todas as esferas da vida social e prevenir agravos 

que determinam o aparecimento de outras deficiências.  

Corroborando com essa política, as DCN1 do Curso de Medicina, orienta a 

“Promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente das PcD, compreendendo os 

diferentes modos de adoecer, nas suas especificidades”.  

   Com relação a essa diretriz, observa-se a partir dos depoimentos, que as PcD muitas 

vezes, não sentem segurança no atendimento médico. Algumas acreditam que não 

conseguem ser vistas de forma integral, nos seus aspectos biopsicossociais e apontam 

obstáculos que incluem desde as atitudes dos profissionais, seus conhecimentos e 

habilidades, até a garantia de que as práticas de saúde não entrem em conflito com os seus 

direitos. Muitas acreditam que os profissionais de saúde precisam ter conhecimento técnico 

específico das várias deficiências. Devido a isso, sugere-se que as várias disciplinas do curso 

de graduação em medicina possam abordar aspectos técnicos específicos da atenção à 

saúde das PcD, valorizando o cuidado, o diagnóstico, bem como o tratamento adequado a 

cada caso. 

Em seu capítulo II, Art. 12, a mesma resolução1, com referência à realização do 

exame físico, comporta os seguintes desempenhos: “postura ética, respeitosa e destreza 

técnica na inspeção, palpação, ausculta e percussão, com precisão na aplicação de manobras 

e procedimentos do exame físico geral e específico, considerando a história clínica, a 

diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, linguístico-cultural e de PcD.”  

Nessa ação-chave, observa-se que no atendimento à PcD faz-se necessário 

reconhecer e valorizar suas necessidades e com relação ao exame físico pode-se constatar 

que, algumas vezes, o profissional não está apto a atender essas pessoas e como 

consequência provoca situações de constrangimento, como vê-se em alguns depoimentos, 

por exemplo, a dificuldade na diferenciação entre   paraplegia e tetraplegia e a falta de 

habilidade no exame físico de uma pessoa com traumatismo raquimedular.  
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O Art. 23 das DCN1 prevê a “Abordagem de temas transversais no currículo que 

envolvam conhecimentos, vivências e reflexões sistematizadas acerca dos direitos humanos 

e de pessoas com deficiência, educação ambiental, ensino de Libras, educação das relações 

étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e indígena.”  

Vê-se que barreiras de comunicação interferem no atendimento às PcD, deixando os 

profissionais de saúde mais suscetíveis a cometer erros no diagnóstico e na proposta 

terapêutica, o que encontra eco em outras pesquisas28 29. A habilidade de comunicação é uma 

ferramenta importante no cuidado às PcD e condição essencial para um atendimento de 

qualidade.      

Sabe-se também, que os médicos, em geral, desconhecem as particularidades que 

diferenciam um corpo com e sem deficiência34, o que dificulta a redução de riscos de 

surgimento de problemas de saúde evitáveis ou de procedimentos inadequados, que podem 

até mesmo levar à morte, como por exemplo a disrreflexia. 

Nosso estudo está de acordo com a pesquisa de Costa26, quando diz que a verdadeira 

inclusão das PcD no ensino médico deve acontecer nas várias disciplinas ao longo do curso, 

incluindo as da área clínica e cirúrgica, visto que, discutir temas ligados à deficiência em uma 

disciplina optativa ou somente em um momento no curso não deve ser o único, mas pode ser 

o primeiro passo. 

Podemos citar como referência a Universidade Federal Fluminense (UFF), que iniciou 

o processo de inclusão de conteúdos em atenção à saúde das PcD no curso médico em 2004, 

nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e tem como referenciais: a. O direito à saúde; b. O 

modelo biopsicossocial de perceber a deficiência; c. A integralidade na atenção à saúde; d. A 

inclusão de pessoas com deficiência como educadores e no planejamento de atividades; e. 

Pessoas com deficiência fazendo parte da diversidade humana26.  

A partir da percepção das PcD, com base nos dados estatísticos do IBGE e nas DCN 

do curso de graduação em Medicina, que preconizam uma formação que atenda às 

necessidades das PcD, bem como nas orientações da Política Nacional de Saúde da PcD,  e 

com o objetivo de contribuir para uma proposta de ensino verdadeiramente inclusiva e capaz 

de formar médicos aptos a atuar no processo de inclusão social, entende-se  ser de 

fundamental importância a introdução de conteúdos específicos que contemplem o cuidado à 

saúde dessas pessoas nas diversas disciplinas do curso. Sendo assim, foi elaborada uma 

proposta de ensino sobre atenção à saúde das PcD, como veremos a seguir: 
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PROPOSTA DE ENSINO SOBRE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

 

Componente curricular: 2º Nível - ATENÇÃO à SAÚDE DAS PcD  

Créditos- 2; Carga horária- 30 hs; Unidade Responsável- Departamento de Medicina Clínica;  

Tipo de Componente-Disciplina Optativa 

EMENTA: 

Políticas Públicas voltadas para PcD. Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde-2001. Deficiência e Direitos humanos. Comunicação competente com 

PcD. Etiqueta no atendimento a PcD. Acessibilidade. Modalidade- Presencial. 

Dados do Programa: 

OBJETIVOS: 1- Sensibilizar o estudante para o acolhimento e o cuidado na atenção integral 

à saúde das PcD; 2- Estimular atitudes positivas dos estudantes com relação à PcD; 3- 

Promover conhecimentos gerais sobre as especificidades dos vários tipos de deficiência; 4-

Refletir sobre o processo saúde-doença a partir do modelo biopsicossocial de perceber a 

deficiência. 

CONTEÚDOS: 

Terminologia. Conceito de deficiência segundo Modelo Biomédico e Biopsicossocial (CID, 

CIF). Principais causas de deficiência e formas de prevenção. Condições primárias, 

secundárias e comorbidades. Acessibilidade e seus domínios (incluindo tecnologias assistivas 

e desenho universal). Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência.  Convenção 

Internacional sobre os Direitos das PCD. Habilitação/Reabilitação motora, sensorial e 

intelectual. PcD e diversidade humana. Doença x Deficiência. Etiqueta no atendimento a PcD. 

Comunicação com pacientes surdos (em suas diversas formas de comunicação), com aqueles 

que não falam, ou apresentem deficiência intelectual. Introdução à Língua Brasileira de Sinais. 

ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS: 
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Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: Seminários, Estudos de caso, Exposições 

dialogadas, Leituras comentadas, Painéis, Entrevistas. Apresentação de filmes. Visitas a 

instituições. Vivências com pacientes simulados ou com PcD. Vivências com alunos usando 

muletas, vendas nos olhos e cadeiras de rodas. 

COMPETENCIAS E HABILIDADES: 

Ao final do semestre o aluno deverá estar sensibilizado para o acolhimento e o atendimento 

integral à saúde da PcD. Ter desenvolvido habilidades e atitudes positivas em relação a esse 

grupo de pessoas e ter conhecimento sobre os direitos das PcD, bem como ser capaz de ter 

uma visão crítico-reflexiva sobre o modelo biopsicossocial de perceber a deficiência, a partir 

da CIF. Saber diferenciar doença de deficiência e conhecer as regras de etiqueta no 

atendimento eficiente a PcD, incluindo a habilidade de comunicação com os surdos. 

 

Considerações finais 

 

A formação médica deve se preocupar em promover o conhecimento sobre as 

necessidades em saúde das PcD, estimular atitudes positivas em relação a esse grupo, bem 

como desenvolver habilidades para o cuidado em saúde dessas pessoas, visando a 

integralidade no atendimento às mesmas, em disciplinas teóricas e práticas, assim como nos 

programas de internato e residência, segundo os princípios dos direitos humanos e em 

conformidade com as DCN. 

O presente estudo vem corroborar com essa afirmativa, visto que os graduandos do 

curso médico precisam adquirir conhecimentos técnicos específicos acerca das deficiências, 

tipos, causas,  formas de prevenção e agravamento de cada uma delas e além disso, 

desenvolver habilidades atitudinais e de comunicação (incluindo Libras), ter conhecimento 

sobre princípios de inclusão social, sobre os direitos legais das PcD, conhecer dicas de 

relacionamento para o atendimento adequado a essas pessoas, e ter noções claras sobre 

acolhimento e humanização, objetivando o cuidado integral às PcD. 

A partir da percepção das PcD no atendimento em saúde, pretende-se sensibilizar 

os coordenadores das disciplinas do curso de graduação em medicina com uma proposta de 

mudança nas ementas das disciplinas do referido curso, de maneira que sejam contemplados 
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conteúdos de prevenção, atenção e reabilitação às PcD, bem como o fomento de projetos de 

pesquisa e extensão nessa área do saber, conforme preconiza as DCN de 2014. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Corroborando com as DCN, a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, tem o propósito de promover, proteger e assegurar o 

exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

por todas as PcD e promover o respeito pela sua dignidade inerente, bem como da 

conscientização dos profissionais de saúde acerca da autonomia e necessidades 

dessas pessoas. 

A formação médica deve se preocupar em promover o conhecimento sobre 

as necessidades em saúde das PcD, estimular atitudes positivas em relação a esse 

grupo, bem como desenvolver habilidades para o cuidado em saúde dessas pessoas, 

visando a integralidade no atendimento às mesmas, em disciplinas teóricas e práticas, 

assim como nos programas de internato e residência, segundo os princípios dos 

direitos humanos e em conformidade com as DCN. 

O presente estudo vem corroborar com essa afirmativa, visto que os 

graduandos do curso médico precisam adquirir conhecimentos técnicos específicos 

acerca das deficiências, seus tipos, suas causas, bem como as formas de prevenção 

e agravamento de cada uma delas e além disso, desenvolver habilidades atitudinais 

e de comunicação (incluindo LIBRAS), ter conhecimento sobre princípios de inclusão 

social, aprender sobre os direitos legais das PcD, conhecer as regras de etiqueta para 

o atendimento adequado a esse grupo de pessoas, e ter noções claras sobre 

acolhimento e humanização, objetivando a atenção integral à saúde das PcD. 

A partir da percepção das PcD no atendimento em serviços de saúde, 

pretende-se sensibilizar os coordenadores das disciplinas do curso médico com uma 

proposta de mudança nas ementas das disciplinas do referido curso, de maneira que 

sejam contemplados conteúdos referentes à atenção integral à saúde dessas pessoas, 

conforme preconiza as DCN. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: PERCEPÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ACESSO AOS 

SERVIÇOS DE SAUDE-UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO MÉDICA 
Pesquisador: VALÉRIA CRISTINA MONTENEGRO BATISTA LINS 
Área Temática: 
Versão: 2 
CAAE: 58886516.8.0000.5537 
Instituição Proponente: Pós-Graduação em Ensino na Saúde 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer: 1.768.438 
 
Apresentação do Projeto: 
Trata-se de um estudo exploratório, analítico, fundamentado na abordagem metodológica qualitativa, 
e participarão do estudo os atores do processo de ensino-aprendizagem do curso de graduação em 
medicina: coordenadores de disciplinas, professores e estudantes, e as técnicas utilizadas para a 
obtenção dos dados serão: grupo focal, entrevistas semiestruturadas e análise documental. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
Identificar os conteúdos básicos necessários ao médico generalista para o atendimento integral as 
PCD, como também compreender a percepção das PCD sobre o atendimento médico recebido nos 
serviços de saúde, de modo a contribuir para uma formação profissional integral. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Os riscos do estudo são relativos a abordagem qualitativa e serão realizados grupos focais, entrevistas 
e questionários com pessoas com deficiência, existe a possibilidade de mobilização de sentimentos 
negativos e surgimento de situações de constrangimento, podendo gerar necessidade de atendimento 
e acompanhamento posterior, o que será assegurado pela equipe da pesquisa, visto que existe 
profissional qualificado para prestar essa assistência nessa equipe. São apontados como benefícios: 
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1 - Conscientização dos profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, dignidade, 

autonomia e necessidades das pessoas com deficiência; 

2 - Implementação de disciplinas e conteúdos de reabilitação nos currículos de graduação da área 

de saúde que contemplem a atenção integral à saúde das pessoas com deficiência; 

3 - Melhoria na qualidade da atenção à saúde das pessoas com deficiência, a partir de uma 

formação médica integral que contemple as necessidades dessas pessoas; 

4 - Promoção de discussões sobre a inclusão social das pessoas com deficiência, visando uma 

atenção integral às suas condições de saúde; 

5 - Dar visibilidade a essa temática nas escolas médicas, capacitando os profissionais para um 

atendimento integral a pessoas com deficiência. Os benefícios superam os riscos. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A proposta da pesquisa está bem fundamentada e seus resultados poderão fomentar a comunidade 

acadêmica do curso de Medicina da UFRN, discussões sobre a inclusão social de pessoas com 

deficiência, visando uma atenção integral às suas condições de saúde.  

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os termos de apresentação obrigatória estão presentes e adequadamente expostos, a saber: 
 
Formulário CEP/UFRN; 
 
Carta de anuência; 
 
Autorização para uso de imagens; 
 
Autorização para gravação de voz; 
 
Declaração de não início; 
 
Termo de confidencialidade; 
 
TCLE. 
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Recomendações: 

Os pesquisadores devem ter especial atenção ao envio dos relatórios parcial e final da pesquisa. Ver 

modelos em <www.etica.ufrn.br>. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Levando em consideração que todas as pendências observadas no Parecer Consubstanciado nº 

1713809 foram adequadamente respondidas na versão atual do protocolo de pesquisa, o CEP 

Central/UFRN é de parecer favorável à aprovação do referido protocolo de pesquisa. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual 

Operacional para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável: 

1. Elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em todas 
as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por 
seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por  
ele delegada(s), devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item 

IV.5d); 

2.Desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c); 

3.Apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional para 

Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 

4.Descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de 

justificada urgência em benefício de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u); 

5. Elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d); 

6. Manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por 

um período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f); 

7. Encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores 

associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e, 

8. Justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não 

publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h).                                   Página 3 de 5
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_762706.pdf 

17/09/2016 

21:51:59 

 Aceito 

Outros RESPOSTAASPENDENCIASDOCEP.d 

ocx 

17/09/2016 

21:50:31 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura Investigador 

PROJETODETALHADO.pdf 12/08/2016 

23:04:30 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

Outros FORMULARIOCEPUFRN.pdf 12/08/2016 

22:54:39 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

Outros CARTADEANUENCIA.pdf 11/08/2016 

19:57:16 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

Outros AUTORIZACAOPARAGRAVACAODEV 

OZ2.pdf 

09/08/2016 

21:18:44 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

Outros AUTORIZACAOPARAGRAVACAODEV 

OZ2.pdf 

09/08/2016 

21:18:44 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

Outros DECLARACAODENAOINICIO_2.pdf 09/08/2016 

21:15:57 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

Outros TERMODECONFIDENCIALIDADE.pdf 09/08/2016 

21:11:20 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

Folha de Rosto FOLHADEROSTODIGITALIZADApdf2.p 

df 

07/08/2016 

20:17:09 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de Ausência 

TCLE_DEFICIENTES_GRUPOFOCAL.d 

ocx 

02/08/2016 

23:17:14 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de Ausência 

TCLE_DEFICIENTES_ENTREVISTAS.d 

ocx 

02/08/2016 

23:16:18 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

TCLE_COORDENADORES.docx 02/08/2016 

23:14:56 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

Ausência TCLE_COORDENADORES.docx 02/08/2016 

23:14:56 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 

Brochura Pesquisa PROJETODEPESQUISAVALERIALINS. 

docx 

31/07/2016 

11:10:30 

VALÉRIA CRISTINA 

MONTENEGRO BATISTA LINS 

Aceito 
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Situação do Parecer: 
Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: 

Não                                                                                                                                      

 
 
 
NATAL, 10 de outubro de 2016 
 
 
 
 
 
 

Assinado por: 
LÉLIA MARIA GUEDES QUEIROZ 

(Coordenador) 
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Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) 

 Av. Nilo Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis Natal/RN. CEP: 59020-300  
 http://www.posgraduacao.ufrn.br/mpes  mpes@ccs.ufrn.br 3342-5066 

ANEXO II – CONVITE PARA PARTICIPAR DA PESQUISA  

 

CONVITE 

 

Prezado participante, 

 

               Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada 

“Percepção das pessoas com deficiência sobre a atenção à saúde e sua 

contribuição para a educação médica”. Um estudo que será realizado envolvendo 

pessoas com deficiência, tanto no acesso a serviços públicos, quanto no serviço 

privado, em ambulatórios e em urgências. Será desenvolvido pela mestranda 

Valéria Cristina Montenegro Batista Lins, discente do Mestrado Profissional em 

Ensino na Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob 

orientação dos Professores Drs. Simone da Nóbrega Tomaz Moreira e Reginaldo 

Antônio de Oliveira Freitas Jr.  

                 O objetivo geral da pesquisa é conhecer a percepção das PcD sobre 

o atendimento médico recebido nos serviços de saúde, de modo a contribuir 

para uma formação profissional alinhada às necessidades desse grupo 

populacional. 

                  O convite à sua participação se deve a necessidade de 

compreendermos a sua percepção no atendimento em serviços de saúde. Sua 

participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem plena autonomia 

para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a 

qualquer momento. Você não será penalizado (a) de nenhuma maneira, caso 

decida não consentir em participar ou desistir da mesma. Contudo, sua 

participação é muito importante para a execução da pesquisa. 

                    A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro 

de entrevista/questionário à pesquisadora do projeto. A entrevista somente será 

gravada se houver sua autorização. Serão garantidas a confidencialidade e a 

privacidade das informações por você prestadas. Qualquer dado que possa 

identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa e o material 

armazenado em local seguro. 

                      A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você 

poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a 

pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste 

Termo. 

Esta pesquisa apresenta riscos mínimos para os sujeitos participantes, 

pois serão utilizados recursos para preservar o anonimato dos entrevistados, 

mailto:mpes@ccs.ufrn.br
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como a não citação dos nomes dos envolvidos e nem dos serviços em que foram 

atendidos.  

Caso qualquer questão formulada cause algum constrangimento ou 

desconforto, você terá direito a se abster da entrevista, sem nenhum prejuízo para 

si. Além disso, os contatos dos pesquisadores visam garantir que, a qualquer 

momento, você possa entrar em contato com a equipe para questionar algum 

ponto da pesquisa, ou solicitar algum outro esclarecimento, bem como 

atendimento psicológico, se necessário, pois a equipe dispõe de profissional 

habilitado para fazê-lo. 

Os benefícios da pesquisa são indiretos. Espera-se, ao final da realização 

da pesquisa, obter material científico que acrescente conhecimento nas 

discussões sobre o objeto do estudo que possa auxiliar na inclusão social de 

pessoas com deficiência, visando uma atenção integral às suas condições de 

saúde, bem como contribuir com uma proposta de ensino fundamentada nas 

necessidades em saúde dessas pessoas, resgatando a autonomia das mesmas, 

conforme preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Medicina de 2014. 

Os resultados serão divulgados em artigos científicos e na dissertação. 

Após a pesquisa será realizada uma discussão com a Coordenação do Curso de 

Medicina da UFRN.  

As discussões serão transcritas e armazenadas em arquivos digitais, mas 

somente terão acesso às mesmas, a pesquisadora e seus orientadores. Ao final 

da pesquisa, todo material será mantido em arquivo por pelo menos 5 anos, 

conforme Resolução CNS 466/12, e orientações do CEP/CONEP/CNS/MS.  

..................................................................................................... 

        VALÉRIA CRISTINA MONTENEGRO BATISTA LINS 

 

                                                                                                                                                                                                           

Contato com a (os) pesquisadora(es) responsável(eis): 
Responsável: Valéria Cristina Montenegro Batista Lins 
E-mail: lins.valeria@hotmail.com 
Endereço: Rua Ilíria Tavares Galvão, 52, apto 701-A, Tirol, Natal/RN. Cep – 
59022-460 
Tel: (84) 36110339 / 999827941 
 
 
 
 
 
 

mailto:mpes@ccs.ufrn.br
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ANEXO III – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Idade: ___________ Religião: _______________________________________ 

Estado Civil:_____________________Gênero:__________________________ 

Deficiência:______________________________________________________ 

Renda mensal familiar: 

() Até um salário mínimo      

() 1-2 salários mínimos 

() 2-3 salários mínimos       

() 4 ou mais salários mínimos 

Escolaridade: ___________________________________________________ 

Curso de Graduação: ____________________________________________ 

Motivo da escolha profissional: _____________________________________ 

Profissão: _______________________________________________________ 

Mora com quem:  

() Família       

() Residência universitária             

() Amigos 

() Sozinho     

() Outros            

 

 

 

 

mailto:mpes@ccs.ufrn.br
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ANEXO IV – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO/ GRUPO FOCAL 
COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
 

Prezado participante, 
 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Percepção das 
pessoas com deficiência sobre a atenção à saúde e sua contribuição para a 
educação médica”. Um estudo que será realizado com pessoas com deficiência, 
tanto no acesso a serviços públicos, quanto no serviço privado, em ambulatórios 
e em urgências. Será desenvolvido por Valéria Cristina Montenegro Batista Lins, 
discente do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), sob orientação dos Professores Drs. Simone da 
Nóbrega Tomaz Moreira e Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas Jr.  

O objetivo geral da pesquisa é conhecer a percepção das PcD sobre o 
atendimento médico recebido nos serviços de saúde, de modo a contribuir para 
uma formação profissional alinhada às necessidades desse grupo populacional. 

O convite à sua participação se deve a necessidade de compreendermos 
a sua percepção no atendimento em serviços de saúde. Sua participação é 
voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem plena autonomia para decidir 
se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. 
Você não será penalizado (a) de nenhuma maneira, caso decida não consentir 
em participar ou desistir da mesma. Contudo, sua participação é muito importante 
para a execução da pesquisa. 

A sua participação consistirá em fazer parte de um grupo focal, onde serão 
discutidas as condições de acesso e atendimento das pessoas com deficiência 
em serviços de saúde. A sessão somente será gravada se houver a autorização 
de todos os participantes. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade 
das informações por você prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo será 
omitido na divulgação dos resultados da pesquisa e o material armazenado em 
local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 
solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a 
pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste 
Termo. 

Esta pesquisa apresenta riscos mínimos para os sujeitos participantes, pois 
serão utilizados recursos para preservar o anonimato dos entrevistados, como a 
não citação dos nomes dos envolvidos e nem dos serviços em que foram 
atendidos.  
 

Caso qualquer questão formulada cause algum constrangimento ou 
desconforto, você terá direito a se abster da entrevista, sem nenhum prejuízo para 
si. Além disso, os contatos dos pesquisadores visam garantir que, a qualquer 
momento, você possa entrar em contato com a equipe para questionar algum 
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ponto da pesquisa, ou solicitar algum outro esclarecimento, bem como, 
atendimento psicológico, se necessário, visto que a equipe dispõe de profissional 
habilitado para fazê-lo. 

Os benefícios da pesquisa são indiretos. Espera-se, ao final da realização 
da pesquisa, obter material científico que acrescente conhecimento nas 
discussões sobre o objeto do estudo que possa auxiliar na inclusão social de 
pessoas com deficiência, visando uma atenção integral às suas condições de 
saúde, bem como contribuir com uma proposta de ensino fundamentada nas 
necessidades em saúde dessas pessoas, resgatando a autonomia das mesmas, 
conforme preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em Medicina de 2014. 

 Os resultados serão divulgados em artigos científicos e na dissertação. 
Após a pesquisa será realizada uma discussão com a Coordenação do Curso de 
Medicina da UFRN.  

As discussões serão transcritas e armazenadas em arquivos digitais, mas 
somente terão acesso às mesmas, a pesquisadora e seus orientadores. Ao final 
da pesquisa, todo material será mantido em arquivo por pelo menos 5 anos, 
conforme Resolução CNS 466/12, e orientações do CEP/CONEP/CNS/MS. 
Declaramos que cumprimos as exigências contidas na referida Resolução. Você 
ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
 

Eu, 
............................................................................................................................, 
declaro que compreendi os objetivos dessa pesquisa, como ela será realizada, e 
concordo em participar como voluntário da pesquisa “Percepção das pessoas com 
deficiência sobre a atenção à saúde e sua contribuição para a educação médica”. 
 
 
 
 

............................................................................... 
Assinatura 

 
............................................................................... 

Valéria Cristina Montenegro Batista Lins 
 

 
                                                                                                                                                                                                                 
Contato com a (os) pesquisadora (es) responsável(eis): 
Responsável: Valéria Cristina Montenegro Batista Lins.  
E-mail: lins.valeria@hotmail.com 
Endereço: Rua Ilíria Tavares Galvão, 52, apto 701-A, Tirol, Natal/RN.  
Cep –59022-46Tel. (84) 36110339 / 999827941 
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ANEXO V – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA 

ENTREVISTAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -  ENTREVISTAS 

 
 

Prezado participante, 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da “Percepção das pessoas com 
deficiência sobre a atenção à saúde e sua contribuição para a educação médica”. 
Um estudo que será realizado com pessoas com deficiência, tanto no acesso a 
serviços públicos, quanto no serviço privado, em ambulatórios e em urgências. 
Será desenvolvido por Valéria Cristina Montenegro Batista Lins, discente do 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), sob orientação dos Professores Drs. Simone da 
Nóbrega Tomaz Moreira e Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas Jr.  

O objetivo geral da pesquisa é conhecer a percepção das PcD sobre o 
atendimento médico recebido nos serviços de saúde, de modo a contribuir para 
uma formação profissional alinhada às necessidades desse grupo populacional. 

O convite à sua participação se deve a necessidade de compreendermos 
a sua percepção no atendimento em serviços de saúde. Sua participação é 
voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem plena autonomia para decidir 
se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. 
Você não será penalizado(a) de nenhuma maneira, caso decida não consentir em 
participar ou desistir da mesma. Contudo, sua participação é muito importante 
para a execução da pesquisa. 

A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de 
entrevista/questionário à pesquisadora do projeto. A entrevista somente será 
gravada se houver sua autorização. Serão garantidas a confidencialidade e a 
privacidade das informações por você prestadas. Qualquer dado que possa 
identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa e o material 
armazenado em local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 
solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a 
pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste 
Termo. 

Esta pesquisa apresenta riscos mínimos para os sujeitos participantes, pois 
serão utilizados recursos para preservar o anonimato dos entrevistados, como a 
não citação dos nomes dos envolvidos e nem dos serviços em que foram 
atendidos. Caso qualquer questão formulada cause algum constrangimento ou 
desconforto, você terá direito a se abster da entrevista, sem nenhum prejuízo para 
si.  

 
 
 
Além disso, os contatos dos pesquisadores visam garantir que, a qualquer 

momento, você possa entrar em contato com a equipe para questionar algum 
ponto da pesquisa, ou solicitar algum outro esclarecimento, bem como 
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atendimento psicológico, se necessário, pois a equipe dispõe de profissional 
habilitado para fazê-lo. 

Os benefícios da pesquisa são indiretos. Espera-se, ao final da realização 
da pesquisa, obter material científico que acrescente conhecimento nas 
discussões sobre o objeto do estudo que possa auxiliar na inclusão social de 
pessoas com deficiência, visando uma atenção integral às suas condições de 
saúde, bem como contribuir com uma proposta de ensino fundamentada nas 
necessidades em saúde dessas pessoas, resgatando a autonomia das mesmas, 
conforme preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em Medicina de 2014. 

Os resultados serão divulgados em artigos científicos e na dissertação. 
Após a pesquisa será realizada uma discussão com a Coordenação do Curso de 
Medicina da UFRN.  

As discussões serão transcritas e armazenadas em arquivos digitais, mas 
somente terão acesso às mesmas, a pesquisadora e seus orientadores. Ao final 
da pesquisa, todo material será mantido em arquivo por pelo menos 5 anos, 
conforme Resolução CNS 466/12, e orientações do CEP/CONEP/CNS/MS.  
Declaramos que cumprimos as exigências contidas na referida Resolução. Você 
ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
 
 
Eu, 
............................................................................................................................, 
declaro que compreendí os objetivos dessa pesquisa, como ela será realizada, e 
concordo em participar como voluntário da pesquisa “Percepção das pessoas com 
deficiência sobre a atenção à saúde e sua contribuição para a educação médica”. 
 
 

............................................................................... 
Assinatura 

 
.............................................................................. 

Valéria Cristina Montenegro Batista Lins 
 
                                                                                                                                                                                                                         
Contato com a(os) pesquisadora(es) responsável(eis): 
Responsável: Valéria Cristina Montenegro Batista Lins.  E-mail: 
lins.valeria@hotmail.com 
Endereço: Rua Ilíria Tavares Galvão, 52, apto 701-A, Tirol, Natal/RN. Cep – 
59022-460 
Tel: (84) 36110339 / 999827941 
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                         ANEXO VI – TERMO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 
 

Eu,....................................................................................................................................., 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada: “Percepção das 

pessoas com deficiência sobre a atenção à saúde e sua contribuição para a 

educação médica”, poderá trazer, e entender especialmente os métodos que serão 

usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação da 

minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, as pesquisadoras VALÉRIA 

CRISTINA MONTENEGRO BATISTA LINS E SIMONE DA NÓBREGA TOMAZ 

MOREIRA, a realizar a gravação da minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma 

parte.  

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso das pesquisadoras 

acima citadas em garantir-me os seguintes direitos: 

1- Poderei ler a transcrição da minha gravação; 

2- Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais 

sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3- Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 

das informações geradas; 

4- Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 

feita mediante minha autorização; 

5- Os dados coletados serão armazenados em meio digital por 5 anos, sob a 

responsabilidade da pesquisadora responsável Valéria Cristina Montenegro 

Batista Lins, e após esse período, serão destruídos e; 

6- Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição da minha entrevista. 

 

               

_____________________________
Assinatura do participante da 

pesquisa 

_____________________________ 
Assinatura e carimbo do pesquisador 

responsável 
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ANEXO VII – AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE IMAGENS 

 
 
 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 
 
 
 
Eu,..........................................................................................................................., 
AUTORIZO  Valéria Cristina Montenegro Batista Lins, coordenador(a) da pesquisa 
intitulada: “Percepção das pessoas com deficiência sobre a atenção à saúde e 
sua contribuição para a educação médica”, a fixar, armazenar e exibir a minha 
imagem por meio de fotos, com o fim específico de inseri-la nas informações que 
serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela 
decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 
 
A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para 
os fins aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer 
outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 
 
A pesquisadora responsável Valéria Cristina Montenegro Batista Lins, assegurou-
me que os dados serão armazenados em meio digital, sob sua responsabilidade, 
por 5 anos, e após esse período, serão destruídas.  
 
Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na 
pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 
 

 

 

 

 

mailto:mpes@ccs.ufrn.br


108 
 

 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) 

 Av. Nilo Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis Natal/RN. CEP: 59020-300  
 http://www.posgraduacao.ufrn.br/mpes  mpes@ccs.ufrn.br 3342-5066 

ANEXO VIII – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

Apresentação do grupo, 

 

1- “Compartilhe experiências (positivas e/ou negativas) vividas no momento em 

que você precisou de assistência médica.” 

2- “O que você pensa que é diferente na relação médico-paciente entre pessoas 

com e sem deficiência? Relate uma situação vivida.”  

3- “Pela sua experiência como tem se estabelecido sua relação com o médico 

quando você necessita de serviço de saúde?” 

 4- “Em sua opinião os profissionais de saúde estão preparados para atender 

pacientes com deficiência? Comente.”  

5- “O que o médico generalista precisa saber sobre você e/ou sua deficiência para 

um bom atendimento?” 

6- “A partir das suas experiências, o que você diria a um profissional de saúde?”  

7- “O que você mudaria no serviço de saúde brasileiro para que este seja mais 

integrador?” 
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ANEXO IX – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1- Na sua opinião, como o médico deve abordar uma pessoa com deficiência? 

 

2- O que o médico precisa saber sobre sua deficiência para oferecer um 

atendimento que contemple as suas necessidades em saúde? 

 

3- Em que situações você costuma procurar assistência médica com mais 

frequência, no acompanhamento de sua condição? 

 

4- Quais as habilidades necessárias ao médico para atender uma pessoa com 

deficiência? O que ele precisa saber sobre você para lhe prestar um 

atendimento de qualidade? 

 

5- Quais as barreiras enfrentadas por você quando procura um serviço de 

saúde? 

 

6- Como os serviços de saúde deveriam estar adaptados para atender as 

necessidades das pessoas com deficiência? 

 

7- Você poderia me dizer resumidamente como é o seu cotidiano, desde a 

hora que você acorda até a hora de deitar. Quais são as suas limitações? 

Em que você precisa de ajuda? 
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