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Instituto Fernandes Figuei-
ra (IFF), unidade da Fiocruz,
consolidou este ano, em
parceria com a Secretaria
de Saúde de Angra dos

Reis, o Programa de Genética Médica
Itinerante, que ocorre junto ao Progra-
ma da Saúde da Família (PSF) e ao Pro-
grama dos Agentes Comunitários de
Saúde (Pacs) no município, localizado no
sul do Estado do Rio de Janeiro. O pro-
grama é fruto do estudo desenvolvido
durante o curso de doutorado realiza-
do no IFF pela médica Daniela Koeller
da Secretaria de Angra dos Reis, cuja
orientação foi feita pelo médico geneti-
cista Juan Llerena.

A pesquisa intitulada Estudo descritivo
da atenção à pessoa com deficiência a partir
do Pacs e PSF no município de Angra dos
Reis aborda o papel da estratégia de saúde
da família na atenção a pessoas com defici-
ência neste município, no período de 2001
a 2006, e a estruturação de políticas públi-
cas para identificar indivíduos com deficiên-
cia a partir do PSF e Pacs. A pesquisadora
explica que estudar o mapeamento munici-
pal das pessoas com deficiência só foi possí-
vel a partir da criação do Projeto de Atenção
Integral à Pessoa com Deficiência, por inicia-
tiva da Secretaria de Saúde de Angra dos
Reis, em 2002, que visa atender às políticas
públicas de saúde voltadas para a pessoa com
deficiência na região.

De acordo com a Organização Mundi-
al da Saúde (OMS), o Brasil tem mais de
24,5 milhões de pessoas com algum tipo
de deficiência, sendo elas motora, visual, au-
ditiva, mental e múltipla. No entanto, da-
dos da Política Nacional de Saúde da Pes-
soa Portadora de Deficiência do Ministério
da Saúde mostram que embora a atenção
à pessoa com deficiência no Brasil seja ga-
rantida pela Constituição Federal e regula-
mentada por diversas leis específicas, ainda
há uma grande desarticulação das ações
voltadas para este público, tanto na esfera
pública como na privada.

Ao longo dos cinco anos de pesquisa
na área de Angra dos Reis, a médica identifi-
cou um percentual de 0,85%, de deficientes
em 2006, com uma cobertura da Estratégia
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Saúde da Família (ESF) de 59% do municí-
pio. O estudo ocorreu por meio da análise
do panorama de implantação e cobertura
do PSF e Pacs no município e a evolução na
prevalência de pessoas com deficiência ca-
dastradas no Sistema de Informação da Aten-
ção Básica (Siab) no mesmo período. Koeller
explica que o apoio do Siab foi de extrema
importância para conhecer os indicadores de
saúde e a evolução das condições de vida da
população coberta pelos programas.

Para a análise, foram considerados os
seguintes tipos de deficiência física: mental,
auditiva, visual, presença de ostomias e de-
ficiência de linguagem na população, que
foram divididos em dois grupos. Esses gru-
pos eram de pessoas de 0 a 14 anos e mai-
ores de 14 anos. Dados do Siab confirmam
que em 2006 o PSF passou a atender a 55%
da população do município, sendo que a
freqüência de pacientes na faixa etária de 0
a 14 anos variou entre 25 a 32%. Os paci-
entes com mais de 14 anos corresponderam
à maioria dos cadastrados, compreenden-
do 67 a 74% dos indivíduos cadastrados.

Capacitação de agentes
comunitários ampliou

identificação de pacientes

Koeller explica que a capacitação dos
agentes comunitários de saúde, o cadastro
individual da pessoa com deficiência em An-
gra dos Reis e o perfil epidemiológico da po-
pulação com deficiência atendida pela Equi-
pe Itinerante de Genética Médica no Sistema
Único de Saúde (SUS) de Angra dos Reis, co-
ordenada pelo IFF, permitiram um crescente
registro de forma adequada nos cadastros
do Siab, o que gerou um melhor planeja-
mento de saúde para o município. “Atual-
mente, cerca de 55% da população de An-
gra dos Reis é visitada regularmente pelos
Pacs e por meio de atividades clínicas e
didáticas junto ao Pacs ampliou a identifica-
ção dos deficientes em mais de 300%, prin-
cipalmente entre os maiores de 14 anos”,
explica a pesquisadora.

O IFF participou das três etapas do Pro-
grama Itinerante. Na primeira, em 2005, fo-
ram avaliados 105 pacientes, oriundos da
ESF de Angra dos Reis e da educação espe-
cial. Além disso, foram colhidos exames es-
pecializados na área da genética e, quando
indicados, encaminhadas as amostras para

o IFF e depois enviados os resultados para
as famílias. A segunda etapa foi concluída
ao examinar e entrevistar 165 pacientes e
seus familiares de diversos programas de re-
abilitação de Angra dos Reis, a maioria in-
tegrante do PSF e do Pacs.

Koeller explica que como o público pre-
cisa de serviços e equipes de saúde coeren-
tes ao princípio da integralidade e que aten-
dam amplamente as necessidades existentes
em todos os níveis de assistência, o IFF, por
meio da equipe de genética médica consti-
tuída por médicos residentes, assistentes so-
ciais e um neurologista infantil, tem realiza-
do toda a etapa do aconselhamento
genético. Para Llerena, a existência de uma
malformação congênita ou de um bebê com
história de peso muito baixo ao nascer, por
exemplo, devem servir como sinal para os
profissionais da atenção primária de saúde
de que é necessário cuidado especial no
acompanhamento da criança, já que pode
haver um risco aumentado de retardo men-
tal, associação futura com co-morbidades e
outras deficiências”.

Enfermeiros e médicos
também serão integra-

dos ao projeto

Para Koeller, é necessário que se em-
preendam esforços no sentido de garantir
a atenção integral a esta população na rede
de serviços do SUS, uma vez que pelo es-
tudo pode-se verificar que as ações de saú-
de desenvolvidas em Angra dos Reis res-
pondam às necessidades expressas pelas
leis e políticas desenhadas que garantam
os direitos de crianças, adolescentes e adul-
tos com incapacidades.

A terceira etapa do programa está pro-
gramada para ser concluída em dezembro
deste ano e consiste na avaliação de outro
grupo de crianças e adolescentes com defi-
ciência selecionados a partir da Estratégia
Saúde da Família de Angra dos Reis e da
educação especial. “Pretendemos capacitar
os profissionais da rede municipal de saú-
de, incluindo os ACS, enfermeiros e médi-
cos, na interface entre genética e a atenção
primária de saúde e ainda realizar pesquisa
na área”, diz Koeller. A avaliação dos paci-
entes e a realização de exames especializa-
dos na área da genética serão feitas pelos
profissionais do IFF.
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