
 
POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA A 

REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO SUS 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

A saúde das pessoas com deficiência tem se configurado como um 

grande desafio para a gestão pública, dada a complexidade e a especificidade 

do tema. Nesse sentido, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

(RCPD) se constitui como uma política estruturante do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e se configura como uma resposta às demandas de estruturação 

e transformação das práticas em saúde para aquele segmento. Por essa via, 

iniciativas de formação e formulação de política pública com enfoque na 

educação permanente surgem como estratégias de superação à lógica da 

exclusão e da invisibilidade de tal público. 

Desde a Constituição Federal de 1988, quando o direito à saúde passou 

a explicitar a necessidade de políticas universais e a responsabilidade do 

Estado e do conjunto da sociedade de prover integralmente as necessidades 

de cuidado à população, transitando da Lei n. 8.080, de 1990, que organiza o 

SUS, até a Lei n. 8.142, de 2010, que institui as redes de atenção à saúde, 

temos um arcabouço legal, em nosso país, que garante os princípios de 

integralidade, equidade e universalidade e aponta para a emergência de um 

novo paradigma para as políticas de saúde de todo o país. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), 

ratificada no Brasil como Emenda Constitucional por meio do Decreto 

Legislativo n. 186, de 2008, e do Decreto Federal n. 6.949, de 2009, traz, em 

seus artigos 25 e 26, a obrigação dos Estados Partes em prover às pessoas 

com deficiência os níveis mais avançados de saúde, habilitação e reabilitação, 

em igualdade de condições com as demais pessoas. 

A CDPD inova em sua concepção de pessoa com deficiência e, a partir 

de seus princípios, assegura a construção de mecanismos para a efetivação de 

todos os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, o que corrobora 



com o disposto na Constituição Federal de 1988 e, ainda, com a Lei n. 8.080, 

de 1990. 

A partir do estudo do percurso histórico do Grupo Condutor Municipal da 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência de Santos/SP, percebemos que 

as concepções de deficiência e a falta de diretrizes claras e adequadas para a 

implementação de políticas públicas de saúde que respondam às demandas da 

população com deficiência no município se colocam como fragilidades para a 

constituição da RCPD. Nesse viés, portanto, a urgência de processos 

pedagógicos democráticos e participativos configura-se como estratégia 

transformadora e como respostas aos aspectos mencionados. 

De acordo com o estudo que realizamos, os grandes entraves para a 

consolidação da RCPD em Santos estão relacionados às concepções de 

incapacidade e funcionalidade, às concepções de deficiência e, sobretudo, às 

práticas de saúde voltadas para essa população. Tendo isso em vista, entende-

se que, para a consolidação de uma rede que atenda aos princípios do SUS, 

deve haver uma política pública local que efetive direitos e, acima de tudo, que 

aponte diretrizes para a construção de serviços com vistas a garantir o acesso 

à saúde como direito humano. Assim sendo, propor uma política pública para a 

educação permanente em saúde parece ser o caminho mais efetivo para 

atingirmos as transformações teóricas e práticas no SUS. 

 

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

Política de abrangência municipal com envolvimento de todos os componentes 

da RCPD, a saber: atenção básica, atenção especializada, atenção hospitalar e 

urgência e emergência. 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

 

Direto: agentes públicos de âmbito local diretamente envolvidos na tomada de 

decisão e direcionamento das políticas, bem como dos programas do SUS; e 

trabalhadores do SUS das redes de atenção básica, atenção especializada, 

atenção hospitalar e urgência e emergência. 

 



Indireto: pessoas com deficiência e seus familiares. 

 

  



4. OBJETIVO 

 

Conduzir a negociação para que a Política Municipal de Educação Permanente 

em Saúde (EPS) seja viabilizada como estratégia de fortalecimento da Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência no município de Santos/SP, fortalecendo 

os princípios do SUS baseados na integralidade, equidade e universalidade. 

 

4.1. Objetivos Específicos 

 

 Realizar, junto aos trabalhadores do SUS e agentes públicos, formação 

continuada para o desenvolvimento de habilidades e competências 

específicas visando à implementação da Política Nacional de Saúde; 

 Estabelecer mecanismos de monitoramento que permitam a avaliação 

continuada dos serviços da RCPD; 

 Criar canal de escuta permanente sobre as demandas manifestadas 

pelos agentes públicos e trabalhadores do SUS, a partir de contextos e 

práticas desses profissionais e do conteúdo pedagógico proposto; e 

 Proporcionar subsídios à gestão municipal de atenção à saúde da 

pessoa com deficiência como estratégia de fortalecimento da política de 

educação permanente do SUS. 

 

5. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste produto técnico, esta proposta deverá ser 

apresentada aos conselhos municipais de saúde e de direitos das pessoas com 

deficiência, e, após aprovação das instâncias de controle social, ela será 

publicada pelos gestores municipais em Diário Oficial, de modo a formalizá-la 

como política pública prioritária do SUS local. 

Para a operacionalização dessa política, será elaborada uma agenda de 

encontros subdivididos por componentes da RCPD e por classificação do 

público-alvo de impacto direto. 

Inicialmente, serão realizados quatro seminários para alinhamento 

conceitual: 

 



 Seminário I com gestores públicos municipais; 

 Seminário II com a atenção básica; 

 Seminário III com a atenção especializada; e 

 Seminário IV com a atenção hospitalar e a urgência e emergência. 

 

Cada seminário terá duração de oito horas, apontando, conceitualmente, 

aspectos prioritários dentro da dimensão pedagógica da política de EPS para a 

RCPD. 

Após cada seminário, serão construídas as agendas com cada 

segmento do público-alvo. É importante salientar que, em virtude da 

abrangência da política, as agendas serão formatadas a partir da identificação 

de demandas de cada segmento, subdivididas por níveis de prioridade de cada 

grupo. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Pretende-se que o impacto desta política tenha incidência direta na 

atenção à saúde das pessoas com deficiência nos pontos de atenção do SUS. 

Para isso, serão avaliados os seguintes aspectos como resultados: 

 

1) Formulação de políticas públicas municipais com o objetivo de promover 

os direitos fundamentais das pessoas com deficiência; 

2) Melhorias no acesso das pessoas com deficiência aos serviços de 

saúde, procedimentos e insumos, o que inclui acessibilidade 

arquitetônica, acessibilidade comunicacional, acessibilidade 

metodológica e acessibilidade atitudinal; e 

3) Ampliação e fortalecimento dos pontos de atenção e programas de 

saúde específicos para a atenção em habilitação e reabilitação, a partir 

da lógica do modelo biopsicossocial. 

 

7. DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 

Considerando as diretrizes nacionais, esta política contempla eixos 

temáticos, a partir de pressupostos teóricos balizadores trabalhados de 



maneira multidimensional e com a participação da sociedade civil, sob a 

coordenação do Grupo Condutor Municipal (GCM) da RCPD, sendo eles: 

 

a) Histórico social, econômico e cultural; 

b) Participação social no SUS; 

c) Princípios e concepções; 

d) Pessoas com deficiência e Classificação Internacional de 

Funcionalidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS); 

e) Acessibilidade universal como estratégia de equidade no SUS; 

f) Indicadores, planejamento e financiamento da RCPD; 

g) Organização dos fluxos e pontos de atenção do SUS; 

h) Projeto terapêutico singular como estratégia para a integralidade da 

atenção à saúde; e 

i) Avaliação e monitoramento da política de saúde para a pessoa com 

deficiência. 

 

8. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

O financiamento desta política poderá ser estabelecido tanto por meio de 

recurso próprio para programas de EPS quanto por investimento do Ministério 

da Saúde. Nesse caso, a Coordenadoria de Formação da SMS/Santos será a 

gestora do recurso e fará a organização das ações de maneira compartilhada 

com o GCM. 

Poderá, ainda, ser operacionalizada por meio de orçamento municipal 

próprio para tal fim, incluído na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual 

do município. 

 

8.1. Participação da Comunidade 

 

Como apontado no método, qualquer política pública destinada à 

população com deficiência, necessariamente, deve contar com a participação 

da sociedade civil, de sua formulação, até sua operacionalização e avaliação. 



Portanto, os conselhos municipais deverão compor o grupo gestor da 

política e ter participação ativa em todas as ações propostas, incluindo as 

intervenções estratégicas junto ao público-alvo. 

 

  



8.2. Estratégias de Articulação e Promoção de Parcerias 

 

Buscando fomentar a construção de uma política pública que, de fato, 

consiga alcançar todos os componentes da RCPD e que tenha impacto na 

formação inicial e continuada dos profissionais de saúde, serão estabelecidas 

parcerias com as instituições de ensino superior (IES) da Região Metropolitana 

da Baixada Santista (RMBS). 

Dessa forma, haverá a possibilidade de envolvimento dos docentes e 

pesquisadores das IES, estimulando a formulação de conceitos e práticas 

alinhadas aos pressupostos teóricos da RCPD. 

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Como uma política permanente, o monitoramento é essencial para que, 

periodicamente, os processos de educação permanente sejam revistos, 

replanejados e ressignificados pelas equipes e pelos gestores da política. 

À medida que os encontros forem acontecendo com cada segmento, 

serão construídos indicadores de evolução qualitativa, a saber: 

 

 Problematização de demandas: abordagem das equipes de saúde e 

dos gestores sobre cada demanda específica da população com 

deficiência e, ainda, forma de encaminhamento da resolução de 

problemas; 

 Acessibilidade atitudinal: percepção de mudanças comportamentais 

nas equipes de saúde na atenção às pessoas com deficiência; 

 Tomada de decisão: prioridade na tomada de decisão, por parte dos 

gestores locais, no sentido de propor estratégias para o atendimento das 

demandas advindas das equipes de cada segmento do público-alvo; e 

 Resolutividade na atenção: nível de resolução das questões 

apresentadas pelos usuários com deficiência. 

 

Os indicadores supracitados serão trabalhados durante os encontros e 

as oficinas com os participantes das ações, incluindo trabalhadores e gestores. 



Dessa forma, haverá sempre um aspecto dinâmico na política, com a garantia 

da participação de todos os atores envolvidos. 

Certamente, a proposta apresentada aqui, em linhas gerais, precisará, à 

medida que for acatada pela municipalidade, ser submetida ao processo de 

detalhamento e direcionamento institucional, de acordo com as demandas e 

prioridades de seu público. 

 

 


