
FORTALECIMENTO DA REDE DE  CUIDADO À PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA NO TERRITÓRIO DA FREGUESIA DO Ó E 

BRASILÂNDIA: A PRESENÇA DA ATENÇÃO BÁSICA  
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Objetivos 

Pesquisa - Itinerários de cuidado 

 

 

Pesquisa -Itinerários de 

cuidado 

 

Objetivos  

Identificar os casos e analisar o 

acesso às ações de cuidado na rede 

de saúde em relação aos problemas 

relacionados à atenção  à saúde da 

pessoa com deficiência no território 

Identificar os itinerários terapêuticos e 

de cuidado/auto-cuidado dos usuários  

inseridos em ações de reabilitação 

(NIRs, NASF, APD)  

Monitorar casos de risco identificados 

na Maternidade e encaminhados para 

AB e serviços especializados do 

território 

 

- 

 

  

 

 

Métodos e resultados esperados relacionados 

à IES e/ou aos serviços de saúde. 

 

Construção de informações e dados: 

Roteiro de análise de documentos e entrevistas 

para caracterização sócio demográfica, faixa 

etária, diagnóstico da deficiência, itinerários 

terapêuticos e cuidados em saúde para 

usuários; adesão ao tratamento; 

desenvolvimento  

Roteiro de observação participante etnográfica 

para caracterização de situações de 

vulnerabilidade, priorizando a situação das 

visitas domiciliares. 

Planilha para coleta de dados epidemiológicos 

dos Sistemas do SUS. 

Roteiro de observações e entrevistas para 

caracterização dos serviços de saúde, 

demandas e ações desenvolvidas. 

Resultados esperados 
Diagnóstico das ações e demandas de 
reabilitação;   

Produção de linhas-guias de cuidado da 
pessoa com deficiência ; 

 Projetos Terapêuticos articulados entre 
UBS e outros serviços de saúde; 

Ampliação da formação das equipes 
dos serviços e dos alunos para 
metodologias do cuidado e para o 
trabalho em rede; 

Ampliação da parceria DERDIC/Clínica 
Psicológica/ e território; 

Rede temática de troca de saberes na 
universidade relativa aos temas da 
reabilitação; 

Definição conjunta (IES e serviços) de 
projetos de pesquisa interdisciplinares;  

Publicação com registros das 
experiências e resultados da pesquisa-
ação (PET) e das experiências do Pró-
Saúde e produção de vídeos.  

Avaliação 

monitoramento dos produtos : número de 

famílias/usuários que podem ser beneficiados pelo 

BPC e com o matriciamento das equipes da ESF.  

 satisfação dos professores, trabalhadores, 

estudantes, gestores e usuários.  

 indicadores  de  formação  e educação 

permanente 

avaliação e tomada de decisão 

uso de tecnologias leves e demais, relacionadas 

ao cuidado no campo da Saúde da Pessoa com 

Deficiência 

produção  de inovações no cotidiano do trabalho.  

 

Estado da arte  

Trabalho de grupos: estudo necessário para o 

alinhamento conceitual  

Diretrizes do SUS, Rede de Atenção a saúde, Rede 

de reabilitação 

Profissões de saúde: a formação para o trabalho em 

equipe, interdisciplinaridade, intersetorialidade 

Inserção dos estudantes  no território 

Pactuação com os gestores 

Preparação da MOSTRA    

Contato:  cecilia @trenche.com.br, 

laumartz@uol.com.br  

 

 

Estado da Arte  

 

A 

 

Alinhamento conceitual  

Inserção no território  

 

 

cecilia@trenche.com.br 

laumartz@uol.com.br  

Princípios e decisões estratégicas para o 

desenvolvimento dos projetos   
Pró-Saúde como articulador das ações da 

universidade no território da Fó/Brasilândia  

Territorialização como eixo transversal e ordenador  

das ações   

Ações intra/inter cursos  

Discutir temas/ metodologias de trabalho  e pactuar  

as ações  e eventos com os preceptores e com o 

Fórum de Reabilitação    

 

   

Parceria: PUC-SP e Supervisão Técnica de Saúde da Fó-

Brasilândia. Coordenadoria de Saúde Norte/SMS-SP.  

Cursos: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social 

Serviços:  UBS Vila Ramos e  Dr. Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão; NASF; 

CECCO; NIRs, Maternidade Cachoeirinha; Território e o  Fórum  de 

Reabilitação da Fó Brasilândia 

Tutores (2): Maria Cecilia B. Trenche  cecilia@trenche.com.br  e Maria Laura  W. Martz laumartz@uol.com.br  

Preceptores (12): Adriana F. dos Santos, Andréa T. de Alice, Marcos Y. Marques Koga, Margery K. R. A. 

Pimentel, Mariana V. de Melo, Rosemary Haberland, Simone de M. Ventura, Soraia da Silva, Vaini S. de 

Souza, Vanessa F. P. Watanabe, Vera Q. Cerruti, Veridiana Fraguas. 

Bolsistas (24): Ariane dos S. Francisco, Batsheva A. A. Siqueira, Beatriz B. Pereira, Carolina R. R. Azevedo, 

Caroline Mihailovici, Cindra M. Lima, Claudia R. Defendi, Danissa S. Gutierrez, Fernanda S. Moreira, 

Francisne da Silva, Geisa P. Ribeiro, Guilherme T. R. Cunha, Ingrid F. Macedo, Isadora Borges Mauro, 

Josiane M. da Silva, Ligia M.G.Tonicelli, Luiza M. Brahemcha, Mariana Passos Vieira, Marina V. Cornacchioni, 

Pamela P. dos Santos, Stefani T. Domingues, Stephanie H. Przadka, Tamires R. dos Santos, Vivian J. de 

Oliveira. 

Consolidar a compreensão da 
deficiência no contexto do  
processo saúde doença, com 
abordagem a partir da 
funcionalidade, capacidade, 
emancipação/autonomia 

Fortalecer o trabalho em 
equipes multiprofissionais e 
interdisciplinar  

Contribuir para o desmonte 
de processos de exclusão e  
processos incapacitantes  

Contribuir para a articulação da 
rede (serviços de alta e média 
complexidade) com a atenção 
básica 

Promover o 
matriciamento da 
atenção básica 

Promover  mapeamento do 
casos - pesquisa sobre os 
itinerários das pessoas com 
deficiência no território 

Motivos 

 Desejo de gestores e 

profissionais por mudança no 

modelo de atenção 

 Demanda/necessidade de 

cuidado aos casos de 

reabilitação 

 Acompanhamento de casos de 

risco no território que implicam 

ações da Atenção Básica  

 Desmistificação da figura do 

especialista e do 

encaminhamento como  

pressuposto de alta 

resolutividade 

 Necessidade de formação das 

equipes para identificar 

necessidades de saúde e 

propor projetos  individuais e 

coletivos 

 Debate sobre a Reabilitação  

para alinhamento conceitual 

entre os trabalhados dos 

serviços do território 

 

Objetivos  

 Identificar os casos e analisar 

o acesso às ações de cuidado 

na rede de saúde em relação 

aos problemas relacionados à 

atenção  à saúde da pessoa 

com deficiência no território 

 Identificar os itinerários 

terapêuticos e de cuidado  e 

auto-cuidado dos usuários  

inseridos em ações de 

reabilitação (NIRs, NASF, 

APD)  

Monitorar casos de risco 

identificados na Maternidade e 

encaminhados para AB e 

serviços especializados do 

território 

 

 

 

 

 

 
Material e Métodos 

Construção de informações e dados: 

Roteiro de análise de documentos e entrevistas para caracterização 

sócio demográfica, faixa etária, diagnóstico da deficiência, itinerários 

terapêuticos e cuidados em saúde para usuários; adesão ao tratamento.  

Desenvolvimento  

Roteiro de observação participante etnográfica para caracterização de 

situações de vulnerabilidade, priorizando a situação das visitas 

domiciliares. 

Planilha para coleta de dados epidemiológicos dos Sistemas do SUS. 

Roteiro de observações e entrevistas para caracterização dos serviços 

de saúde, demandas e ações desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 
Resultados esperados 

 Diagnóstico das demandas e ações de reabilitação;   
 Produção de linhas-guias de cuidado da pessoa com deficiência ; 
  Projetos Terapêuticos articulados entre UBS e outros serviços de 

saúde; 
 Ampliação da formação das equipes dos serviços e dos alunos para 

metodologias do cuidado e para o trabalho em rede; 
 Ampliação da parceria DERDIC/Clínica Psicológica/ e território; 
 Rede temática de troca de saberes na universidade relativa aos temas 

da reabilitação; 
 Definição conjunta (IES e serviços) de projetos de pesquisa 

interdisciplinares;  
 Publicação com registros das experiências e resultados da pesquisa-

ação (PET) e das experiências do Pró-Saúde e produção de vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estado de arte 

 Trabalho de grupos: estudo necessário para o alinhamento 

conceitual: Diretrizes do SUS, Rede de Atenção  à Saúde, Redes 

de Reabilitação. 

 Profissões de saúde: a formação para o trabalho em equipe, 

interdisciplinaridade, intersetorialidade 

 Inserção dos estudantes  no território 

 Pactuação com os gestores 

 Preparação da MOSTRA    

 

 Etapas 

Princípios e decisões estratégicas 

 

 

 

 

 

 
Avaliação 

monitoramento dos produtos : nº famílias/usuários que podem ser beneficiados 

pelo BPC e com o matriciamento das equipes da ESF.  

  grau de satisfação dos professores, trabalhadores, estudantes, gestores e 

usuários.  

  indicadores  de  formação  e educação permanente; avaliação e tomada de 

decisão 

 uso de tecnologias leves e demais, relacionadas ao cuidado no campo da Saúde 

da Pessoa com Deficiência 

 produção  de inovações no cotidiano do trabalho.  

 

 

 

 Pró-Saúde como articulador das ações da universidade no 

território da Fó/Brasilândia  

 Territorialização como eixo transversal e ordenador  das ações   

 Ações intra/inter cursos  

 Discutir temas/ metodologias de trabalho  e pactuar  as ações  

e eventos com os preceptores e com o Fórum de Reabilitação    
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