Área Temática: Saúde
Edital: PROEXT-PIBEX-GRANDE RECIFE

Contribuições da Fonoaudiologia na
reabilitação para pessoa com deficiência

organização

das

redes

de

Unidade: Centro de Ciências da Saúde- CCS
Coordenador(a): Maria Luiza Lopes Timoteo de Lima - Docente
Email: mluizatimoteo@bol.com.br

Objetivos
Geral:
Promover atividades que colaborem com a acessibilidade e a continuidade da atenção
em reabilitação para pessoas com deficiência auditiva.
Específicos:
•Realizar o mapeamento das pessoas com deficiência auditiva na micro área do Distrito
sanitário IV. •Descrever a trajetória assistencial e de acessibilidade (organizacional e
geográfica) aos serviços de saúde das pessoas com deficiência para identificação da
organização e articulação da rede de saúde. •Realizar visitas domiciliares para
reconhecimento de espaços que favoreçam o processo de reabilitação. •
Promover
discussão sobre os fluxos de atendimento estabelecidos nos serviços e possíveis revisões
objetivando favorecer a acessibilidade. •Promover discussão com os profissionais da
ESF, cuidadores e familiares sobre as necessidades de saúde específicas das pessoas com
deficiência. •Identificar os elementos decorrentes da organização de atenção em
reabilitação e da distribuição geográfica dos serviços e dos pacientes que facilitam ou
dificultam a assistência, e pensar estratégias, junto a equipe, que reduzam as
dificuldades. •Orientar as pessoas com deficiência e as instancias de controle social
sobre direitos da pessoa com deficiência no sistema de saúde e as possibilidades de
continuidade da assistência.
Resumo
Quando comparada com outras formas de atenção a saúde, é possível mencionar a
ausência de ações que favoreçam a organização das redes de atenção à saúde para
pessoa com deficiência, especialmente a deficiência auditiva. As dificuldades no acesso

e na continuidade da assistência são um empecilho à prevenção das incapacidades, ao
planejamento das ações e à garantia e cumprimento do princípio da integralidade do
SUS. O projeto tem por objetivo promover atividades que colaborem com a
acessibilidade e a continuidade da atenção em reabilitação para crianças ou
adolescentes com deficiência auditiva, a partir da atenção primária. O projeto terá
atividades voltadas para as crianças e adolescentes com deficiência auditiva, para
familiares e profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Sítio Wanderley. Em
toda área coberta pela ESF será realizado um mapeamento das pessoas com deficiência
auditiva; visitas domiciliares com o intuito de conhecer essas pessoas, seus familiares e
traçar sua trajetória assistencial dentro do sistema de saúde. Os casos das pessoas com
deficiência auditiva com problemas no acesso ao sistema de saúde, serão discutidos com
a ESF objetivando identificar os caminhos possíveis para promover a acessibilidade e a
continuidade da assistência e a readequação dos fluxos estabelecidos para os cuidados
em saúde. Na ocasião das visitas domiciliares serão realizadas orientações quanto aos
cuidados adequados em saúde, os direitos das pessoas com deficiência auditiva e as
possibilidades de assistência na rede de atenção à saúde de Recife.

