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INTRODUÇÃO O Sistema Único de Saúde brasileiro assegura o acesso universal, no entanto há grandes desafios a serem superados na busca da equidade em saúde no 

Brasil. O Instituo Saúde e Sociedade, Universidade Federal de São Paulo, orienta o projeto pedagógico dos cursos da saúde pelas críticas à formação profissional disciplinar e 
fragmentada. As atividades de ensino priorizam a educação interprofissional, a formação para o trabalho em equipe e integralidade da atenção com ênfase na compreensão sócio 
histórica e cultural do fenômeno saúde-doença. A história das pessoas com deficiências e incapacidades é marco significativo da história das desigualdades e vulnerabilidades 
sociais. É importante identificar entre as necessidades de saúde desta população os fatores contextuais (ambientais e pessoais) como determinantes no processo de criação de 
incapacidade/funcionalidade.  
 

OBJETIVO Fortalecer a integração ensino-serviço-comunidade e qualificar as práticas de formação e cuidado integral em rede. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO Partindo-se da perspectiva crítico-reflexiva da interação ensino-serviço apresentamos o relato de experiência do projeto de extensão PET- 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência e Dependência Funcional a Partir do Cuidado Prolongado e da Alta Hospitalar Responsável (2013/2015). Participaram 12 
acadêmicos, uma docente e 6 preceptores em cenários de práticas dos 3 níveis de atenção do SUS e duas  docentes colaboradoras.. 
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Etapa 1 Alinhar conceitos: 

- Necessidades de saúde;   

- Funcionalidade e  participação social 

= processo dinâmico de interação 

entre  a pessoa com deficiência e o 

seu contexto sociocultural. 

Etapa 2 Levantamento  banco de dados: 

indicadores relacionados população com 

deficiência; conhecer os programas e 

organização dos serviços da Rede de 

Cuidados Pessoa com Deficiência  no 

SUS local. 

Etapa 3 Busca ativa de utentes com deficiência  

A diminuição de capacidades específicas pode  

acarretar uma limitação no desempenho segundo 

a presença de barreiras no contexto e restringir a 

participação social. 

A ferramenta das narrativas e visita domiciliar, interpretação 
e análise do grau de dependência funcional e de barreiras 
originavam um projeto terapêutico singular para 
acompanhamento do utente na rede de saúde  visando 
qualificar e apoiar estudantes e profissionais no 
(re)conhecimento e análise do SUS local sob a ótica das 
necessidades de saúde, vulnerabilidades sociais e riscos para 
incapacidades e exclusão da participação nas atividades da vida 
em comunidade. 

 RESULTADOS  As análises dos dados sociodemográficos e epidemiológicos da SMS Santos demonstraram a ausência do uso de indicadores de riscos sociais em 

saúde, de incapacidade funcional e restrição à participação deste grupo populacional nos registros e sistema de informação, com unanimidade do uso dos indicadores 
de risco biológico revelando prática assistencial hegemônica do modelo biomédico, com alguma exceção dos serviços da atenção primária. Outro aspecto significativo 
observado é uma insuficiente articulação entre os diversos níveis de assistência em saúde e da saúde com os outros setores como a educação e assistência social. A 
organização dos serviços de saúde nos 3 níveis e os trabalhos das equipes se dá voltada à solução dos casos primordialmente dentro do próprio serviço. Na vigência 
de necessidade de articulação com outros níveis do sistema de saúde, educação ou assistência social etc., não há dispositivos institucionais que facilitem ou mesmo 
incentivem a prática assistencial pautada por uma ação comunicativa e pela integralidade do cuidado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS Os trabalhos da equipe do PET propiciaram experiências diferenciadas em novo cenário de ensino-aprendizagem, contribuindo para 

fortalecer a relação entre serviço e ensino e formação interdisciplinar de discentes e profissionais dos serviços. Vivenciou-se discussões ricas de interlocuções 
interdisciplinares e com muitas possibilidades para a qualificação e busca de estratégias de superação das limitações da prática hegemônica do modelo médico para 
caminharmos na direção de práticas pautadas pelo princípio da integralidade do cuidado em rede voltado às necessidades de saúde das pessoas com deficiência 

contextualizadas nos determinantes sociais e culturais em saúde. 
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