
SEMINÁRIO	DA	INCLUSÃO	
Conexões	e	desconexões	entre	serviços	públicos	nas	
práCcas,	nos	encaminhamentos	e	nas	informações	

disponíveis	para	pessoas	com	deficiência	



Conteudo:	

•  Comentários	sobre	demanda	e	diversidade	
•  Micro	casos	–	os	rostos	e	os	eventos	
•  A	informação	disponível	
•  Propostas	de	encaminhamento	



Demanda	e	diversidade	
	



Os	desafios	para	coordenação:		
	
•  Total	de	registros	de	UBS	para	M’Boi	–	5.509	(3.271	Jardim	Ângela	e	

2.238	Jardim	São	Luís).		
•  Em	estudo	próprio,	CEJAM	desagregou	os	dados	para	o	Distrito	de	

Jd.	Ângela	em	quatro	grupos:	fisica,	intelectual,	audiCvo,	visual	e	
múlCplo.		

•  Há	dois	grandes	agrupamentos:	deficiencia	fisica	(39%)	e	intelectual	
(35%)	–	o	primeiro	com	contornos	mas	claros	o	segundo	bastante	
complexo	e	com	grande	diversidade.	

•  	AudiCvo,	visual	e	múlCplo	–	menos	frequente	(9%,	7%	e	10%).		
•  Distribuição	por	faixa	etária	é	muito	similar	a	parCr	de	11	anos	–	

dados	de	Jd.	Ângela:	(01-10	=	224);	(11-20	=	483);	(21-30	=	488);	
(31-40	=	491);	(41-50	=	499);(51-60	=	447);	(61	+	=	639)	(total	3.271)	

	



Micro	casos	–	os	pequenos	desafios	
críCcos	do	coCdiano	que	

aumentam	a	vulnerabilidade	



Resumo:	

As	dificuldades	passam	pela	falta	de	acessibilidade	lsica,	de	
infraestrutura	e	de	transportes	adaptados	em	diversas	regiões	e	
estabelecimentos	em	São	Paulo;	passa	pelo	desconhecimento	e	
falta	de	informações	sobre	recursos	e	serviços	de	atenção;	pela	
demora	excessiva	em	receber	atendimento;	pela	falta	de	vagas	
para	atendimento;	pelo	preconceito	e	pela	negligência	en	alguns	
casos.	
As	vulnerabilidades	pessoais	são	ampliadas	pelas	
vulnerabilidades	sociais,	materiais	e	mais	especificamente	pelas	
vulnerabilidades	insCtucionais.	



Dificuldades	de	Diagnós8co	geram	insegurança	e	
dificultam	acesso	aos	direitos:	

“...	 O	 primeiro	 diagnósCco	 foi	 mitocondrial,	 a	 médica	
neurologista	 achou	 que	 não	 era	 isso	 [...]	 então	 ela	 me	
encaminhou.	
“...Quando	 eu	 cheguei	 lá	 à	 equipe	 [...]	 descartou	 que	 ele	 não	
Cnha	mitocondrial,	 daí	 eles	 falaram	“a	parCr	de	hoje,	mãe,	 ele	
não	toma	mais	os	remédios”.		
“...	 E	 a	 duvida	 d’eu	 conCnuar	 a	 dar	 ou	 parar?	 [...]	 há	 muito	
tempo	ele	toma,	e	se	parar	e	der	alguma	coisa?	“	
[...]	parei...		
[...]	Estão	 fazendo	uma	nova	 invesCgação	pra	ver	o	que	é,	mas	
até	agora	nada."	



Desconexões	nos	encaminhamentos:	

	 “Eu	precisei	 transferi-lo	de	uma	escola,	ele	era	bem-vindo	por	
todos	 [...]mas	 eles	 não	 o	 trabalhavam	 dentro	 da	 necessidade	
dele	[...]	se	você	não	trabalhar	dentro	da	dificuldade	dele	ele	vai	
ficar	ali	sem	entender	o	que	esta	acontecendo”.	
[...]Eu	 Crei,	 ele	 ficou	metade	 de	 um	 ano	 em	 casa	 comigo...	 foi	
bem	dilcil...	
[...]	Então	agora	estou	preocupada	com	a	saída	da	APAE,	porque	
elas	não	dizem	assim	pra	mim,	olha	mãe,	seu	filho	vai	sair	daqui	
e	vai	passar	a	ser	atendido	em	tal	lugar,	elas	só	falam	que	eu	vou	
ter	que	procurar	outro	lugar	mas	não	dizem	onde.”	



Falta	de	Informações:	

Mas	você	não	tem	o	bilhete	especial	como	cuidadora?	
“Não!	 Mas	 agora	 irei	 dar	 entrada,	 pois	 algumas	 mães	 me	
orientaram.	 Então	 são	 coisas	 que	 em	 alguns	 lugares	 vamos	
conversando	umas	com	as	outras.	Se	uma	não	passar	noxcia	pra	
outra,	não	ficamos	sabendo	[...]	
E	 você	 fica	 sabendo	 dessas	 informações	 sobre	 alguns	 direitos	
com	 o	 encontro	 com	 algumas	 mães,	 e	 com	 experiências	
parecidas.	
"Esse	mesmo	do	bilhete	de	mãe	acompanhante	foi	uma	mãe	lá	
da	escola	que	falou	pra	mim	[...]		
[...]	mas	isso	é	somente	no	período	da	escola.	Se	eu	precisar	usar	
a	tarde	sem	ela	já	não	posso	só	na	parte	da	manhã.”	



Falta	de	informações	:	

•  “...Nós	 temos	 de	 correr	 atrás,	 [...]	 nós	 não	 sabemos	 nossos	
direitos,	 porque	 ficam	 tudo	 escondido.	 [...]	 a	 Yasmin	 tem	
direito	a	muitas	 coisas	que	eu	não	 sei,	mas	o	pouco	que	eu	
sei,	eu	corro	atrás	[...]”.		

•  “...	 e	 agora	 mesmo	 Cnha	 um	 Posto	 no	 Shopping	 Interlagos	
dando	 um	 cartão	 para	 crianças	 para	 estacionamento,	 eles	
anunciaram	tão	pouco,	que	eu	só	fiquei	sabendo	sábado”.	

•  [...]inclusive	 eu	 fui	 lá	 ontem	 e	 já	 não	 Cnha	 mais...	 estava	
muito	 em	 cima	 da	 hora	 e	 eu	 não	 consegui	 o	 carimbo	 do	
Neurologista,	 um	 atestado	 do	 médico	 dela,	 então	 perdi	 o	
cartão	e	terei	de	ver	como	conseguir	esse	cartão.	



Criterios	e	caminhos:	

•  Na	maioria	 das	 vezes,	 as	 UBSs	 são	 a	 porta	 de	 entrada	 para	 o	 primeiro	
atendimento	à	pessoa	com	deficiência.	A	parCr	daí,	são	encaminhados	os	
processos	 para	 diagnósCco	 e	 tratamento	 dos	 pacientes.	 E,	 é	 neste	
processo	 que	 os	 pacientes	 são	 encaminhados	 para	 outras	 insCtuições	
parceiras,	caso	do	InsCtuto	de	Recuperação	e	Natação	Água	Cristalina.		

•  Quando	não	encaminhadas	pela	UBS,	insCtuições	muito	conhecidas,	como	
a	APAE,	são	requisitadas,	porém,	não	explicam,	pelo	menos	em	seu	site,	o	
que	as	pessoas	com	deficiência	devem	fazer	para	começar	a	ser	atendidas	
pelo	serviço.	

•  No	 entanto,	 os	 critérios	 para	 encaminhamento	 e	 permanência	 não	 são	
claros	para	os	pacientes,	ou	seja,	os	pacientes	não	sabem	a	respeito	das	
insCtuições	para	as	quais	serão	encaminhadas,	se	serão	encaminhadas	e	a	
conCnuidade	do	tratamento.	

•  A	informação	é	muitas	vezes	fragmentada	



Caminhos	diferentes	pelo	telefone:	

•  “preciso	saber	sobre	tratamento	de	hidro	para	uma	criança	
com	deficiência”	

•  Necessário:	documentos	pessoais,	diagnósCco	do	médico	e	
um	relatório	do	mesmo	indicando	a	necessidade,	além	da	
avaliação	do	próprio	serviço.	Se	paga	“taxa	de	doação	R$	
100,00”	início	imediato.	

•  Para	atendimento	gratuito	sem	taxa	doação:	
Encaminhamento	realizado	pela	UBS,	que	encaminha	para	o	
Centro	de	Reabilitação	e	após	o	encaminha	para	o	serviço.	
Sem	condições	de	ser	previsto	o	inicio	do	atendimento	em	
função	dos	encaminhamentos	a	serem	realizados.	



Descon8nuidade	de	tratamentos:		

	
•  A	criança	foi	atendida	durante	um	ano	na	fisioterapia	,	houve	

avanços	e	qualidade	no	tratamento,	porém	recebeu	alta	sem	
moCvo.		

•  A	mãe	sente	que	sua	filha	perde	os	movimentos	quando	fica	
sem	a	fisioterapia.	A	neurologista	que	faz	o	acompanhamento	
pede	para	não	interromper	a	fisioterapia.	O	mesmo	foi	
relatado	por	outras	mães	na	hidroterapia.	

•  Nesses	casos	a	mãe	precisa	voltar	á	UBS	e	refazer	todo	o	
processo.	



Sobre	as	Escolas	da	Rede	Estadual:	

	
•  Eu	 tenho	 medo	 de	 colocar	 o	 meu	 filho	 numa	 escola	

pública.	 Eu	 sinto	 que	 as	 escolas	 não	 estão	 preparadas	
para	 recebê-lo.	Nas	 secretarias	das	escolas	estaduais	 as	
pessoas	mal	sabem	me	dar	informações	e	me	orientam	a	
procurar	 uma	 escola	 da	 prefeitura.	 Acho	 muito	 dilcil	
encontrar	 informações	 que	 me	 ajudem	 a	 ir	 atrás	 dos	
direitos	do	meu	filho	e	saber	quais	são	esses	direitos.	
	



Dificuldades	de	deslocamento:		

•  “Ele	está	cadastrado	no	AACD	mais	ainda	não	deu	conCnuidade	ao	
processo	de	tratamento,	está	na	espera	[...]		

•  Antes	ele	passava	no	Jardim	Herculano...Ele	ficou	por	volta	de	4	a	5	
meses	mais	ou	menos,	mas	assim,	como	eu	estou	te	falando	e	a	
gente	fazia	com	eles	lá,	não	eram	as	pessoas	de	lá	que	faziam,	era	a	
gente	mesmo,	então	assim,	a	gente	foi	chegando	a	um	conceito	de	
que	o	tempo	que	você	perdia	de	três	conduções	para	ir	até	lá	com	
chuva	e	com	sol,	pegava	um	ônibus	lotado,	têm	pessoa	que	davam	
o	lugar	para	sentar	e	Cnha	pessoas	que	não,	entendeu?!	Aí,	a	gente	
falou	assim,	sair	daqui	para	perder	tempo,	para	gente	fazer	com	
eles	lá,	a	gente	faz	em	casa.”	

•  A	gente	não	tem	acesso	ainda	ao	transporte	gratuito.	Esse	
privilégio	a	gente	não	tem	ainda,	não!	Eu	sei	que	têm,	mas	para	a	
escola	dele	não	tem	essa	perua,	tem	para	o	Horizonte	(bairro	
vizinho),	para	lugar	distante,	mas	para	a	escola	dele	não	tem	essa	
perua	gratuita		



Dificuldades	co8dianas:	

•  “Ele	falou	-	eu	vou	passar	esse	exame	para	você,	mas	
como	eu	sei	que	pelo	SUS	demora	muito”	

•  	Aí	eu	perguntei	quanto	tempo	demorava,	e	ele	falou	
assim	“Ixi,	dois	anos,	três	anos!	Tem	que	ficar	na	fila,	aí	
quando	esses	exames	ficarem	prontos,	daqui	a	dois	anos	
você	traz”,	eu	falei	“Tudo	isso,	Doutor?	”	e	ele	falou	
“Tudo	isso”.	

•  Tiago	foi	diagnosCcado	com	paralisia	cerebral	desde	seu	
nascimento,	mas	suspeita-se	de	que	tenha	auCsmo.		

•  A	maior	dificuldade	em	seu	coCdiano	é	em	função	dos	
entraves	que	encontra	para	acessar	direitos,	como	é	o	
caso	do	bilhete	único	especial,	que	interfere	diretamente	
no	acesso	ao	serviços	em	que	é	atendido	no	coCdiano.		



A	ausência	da	informação	como	
reflexo	da	vulnerabilidade	

insCtucional	



A	informação	presente	nos	portais:		
	
•  A	situação	hoje	é	melhor	de	um	tempo	atrás	e	houve	também	

mudanças	nos	úlCmos	meses	mas,	mesmo	assim,	há	muitas	
lacunas	e	dificuldades	com	a	transmissão	de	informação	que	
criam	barreiras	de	acesso	a	serviços	e	direitos	

•  Importância		do	exercício	de	olhar	o	material	que	é	produzido	
a	parCr	do	lugar	de	quem	está	buscando	a	informação	e	não	
de	quem	fornece;	de	alguém	que	não	sabe	a	estrutura	do	
portal	do	PMSP	ou	as	categorias	profissionais	e	técnicas;	ou	a	
linguagem	das	portarias,	leis,	olcios	e	formulários	

•  Importância	de	reconhecer	que	as	falhas	nas	informações	ou	
a	complexidade	dos	procedimentos	podem	amplificar	as	
vulnerabilidades	presentes,	tornando	uma	etapa	simples	em	
um	obstáculo	impossível	





Primeira	página:	quadro	dos	icones	

Icone	 Segunda	página	 Mais	informações	
Casas	e	Moradia	 s/indicação	 Não	
Rua	e	Bairro	 s/indicação	 Não	
Família	e	Assistência	
Social	

Serviços	para	Pessoas	
com	Deficiência	

SIM	

Mobilidade	e	
Transportes	

Transporte	Especial	
Transporte	Público	

s/indicação	
Bilhete	Único	e	Atende	

Fazenda	 s/indicação	 Não	
Trabalho	 s/indicação	 Não	
Saude	e	Bem	Estar	 Saude	da	pessoa	com	

deficiência	
SIM	

Educação	 s/indicação	 Não	
Cultura	 s/indicação	 Não	
Esportes	e	Lazer	 Guia	de	acessibilidade	

esportiva	
Acessibilidadeesportiva.com.br	
(não	disponível)	

Animais	 s/indicação	 Não	
Segurança	 s/indicação	 Não	
	











































Mobilidade:	









PORTARIA	INTERSECRETARIAL	No	001/11-SMT/SMS		
	











Como	descobrir	o	caminho	para	o	cartão	de	vaga	de	
estacionamento	sem	saber	que	é	chamado	de	cartão	DeFis	e	
que	leva	atualmente	45	dias	para	ser	emiCdo?	

	



Propostas	de	ação	



O	projeto	piloto	para	M’Boi:		

•  Criação	 de	 um	 protocolo	 de	 consenso	 para	 os	
encaminhamentos	entre	serviços,	setores	e	jurisdições	

•  Atualização	 de	 informações	 disponíveis	 sobre	 serviços	 de	
forma	clara	para	o	cidadão	comum	e	em	acesso	aberto	

•  Criação	de	pontos	lsicos	de	referência	na	região	para	prestar	
informações	 básicas	 para	 pessoas	 com	 deficiências	 e	 suas	
familiares	
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