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Políticas Públicas em Saúde Auditiva: Passado, 

Presente e Futuro 

Ana Luzia de Figueiredo Catani 

Carla Valença Daher 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS é considerado um dos maiores 

sistemas públicos de saúde do mundo, em que propõe garantir a atenção 

integral e gratuita para toda a população do Brasil. Caracteriza-se pela gestão 

compartilhada e participativa das esferas Federal, Estadual e Municipal. Tem 

como premissas básicas à descentralização político-administrativa, a 

universalização de acesso, a integralidade e igualdade da assistência.  

A pessoa com deficiência tem direito a ser atendida no SUS nas suas 

necessidades básicas e específicas de saúde, por meio de ações de promoção, 

prevenção e reabilitação, incluindo a aquisição de recursos ópticos, órteses, 

próteses e meios auxiliares de locomoção. 

De acordo com os dados do IBGE – Senso Demográfico de 2000 são 

24,6 milhões de pessoas com deficiência incapacitante em todo o Brasil. No 

ano de 2000, 14,5% da população brasileira apresentava algum tipo de 

deficiência. Desse percentual 48,1% são portadores de Deficiência Visual; 

26,9% de Deficiência Motora/Física;  16,7%  de Deficiência Auditiva e 8,3%  

de Deficiência Intelectual. 

Em 2000 o Ministério da Saúde publicou a Portaria SAS/MS Nº 432 de 

14/11/2000a exigência  de equipamentos visando qualificar o atendimento 

aos portadores de deficiência auditiva e caracterizá-los como alta 

complexidade. Houve a inclusão de procedimentos novos de diagnóstico, 

acompanhamento, seleção e fornecimento de próteses auditivas. O 

cadastramento era integralmente sob responsabilidade dos estados, e o  

financiamento era FAEC.  
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A normatização não previa a inclusão de críticas no Sistema de 

Informações para o controle dos procedimentos. Como consequência houve 

um aumento crescente da demanda de clínicas privadas e de representantes 

comerciais de empresas que comercializam aparelhos auditivos buscando sua 

inserção no SUS; distribuição desigual de serviço BR; mau funcionamento dos 

serviços (não ofereciam um atendimento integral) e carência de diretrizes para 

indicação seleção/adaptação.  

O Ministério da Saúde instituiu em 2004 a Política Nacional de Atenção 

à Saúde Auditiva (Portaria GM nº. 2073/04) e normas complementares para a 

implantação e operacionalização das Redes Estaduais de Serviços de Atenção 

à Saúde Auditiva (Portaria SAS nº. 587/04 e 589/04), visando organizar o 

atendimento às pessoas com deficiência auditiva de acordo com os princípios 

de universalidade e equidade na atenção à saúde. 

Para a implantação e operacionalização da Política Nacional de Atenção 

Saúde Auditiva, a Secretaria de Atenção à Saúde publicou a Portaria SAS/MS 

nº 587, de 07 de outubro de 2004, que normatiza a organização e a 

implantação das Redes Estaduais de Atenção à Saúde Auditiva e a Portaria 

SAS nº 589, de 08 de outubro de 2004 (republicada em 08 de dezembro de 

2004, DOU 235), que visa à operacionalização dos Serviços de Atenção à 

Saúde Auditiva. 

As Redes Estaduais e/ou Regionais de Atenção à Saúde Auditiva 

deverão ser compostas pelas Ações na Atenção Básica, Serviços de Atenção 

na Média Complexidade e Serviço de Atenção na Alta Complexidade (Anexo I 

- Normas para Atendimento em Saúde Auditiva). 

Para o credenciamento de Serviços de Atenção à Saúde Auditiva na 

Média Complexidade ou Serviços de Atenção à Saúde Auditiva na Alta 

Complexidade, os mesmos deveram obedecer ao parâmetro estabelecido no 

Anexo V – Quantitativos de Serviços (2005), que é de 1 serviço a cada 

1.500.000 habitantes.  
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Os Serviços de Saúde Auditiva são serviços especializados para realizar 

triagem e monitoramento da audição de neonatos, pré-escolares e escolares; 

diagnóstico de perda auditiva de crianças, de jovens e de adultos 

(trabalhadores e idosos), tratamento clínico em otorrinolaringologia, 

concessão da prótese (AASI – Aparelho de Amplificação Sonora Individual), 

acompanhamentos e terapias fonoaudiológicas, respeitando as especificidades 

na avaliação exigidas para cada um desses segmentos. 

O esforço tem sido no sentido de propiciar com a nova regulamentação, 

a ampliação da oferta de atendimento às pessoas com deficiência auditiva com 

o credenciamento/habilitação de novos estabelecimentos. Houve ampliação 

gradual da Rede de Saúde Auditiva no país, visando a garantia e a qualidade do 

atendimento, ou seja, os estabelecimentos de saúde devem oferecer 

atendimento integral em saúde auditiva. 

 Com essa nova organização das Redes de Saúde Auditiva, conseguimos 

descentralizar esse atendimento nos estados, bem como, ampliar a cobertura 

para estados que prescindem dessa assistência. 

Em 2005 foi instituída a Câmara técnica de Atenção à Saúde Auditiva, 

pela Portaria SAS/MS nº 68, de 25 de janeiro de 2005 que tem por objetivo 

acompanhar a implantação e implementação da Política.  

Após a publicação da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, 

Portaria GM/MA nº 2073/2004, o Ministério da Saúde publicou, em 2006, 

recomendações técnicas para o planejamento, programação e priorização das 

ações de saúde pelos gestores do SUS dos três níveis de governo - Diretrizes 

para a Programação Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde, Série Pactos 

pela Saúde, vol. 5, no qual é indicado que a implantação da Triagem Auditiva 

Neonatal (TAN), seja realizada prioritariamente para neonatos (até 28 dias de 

vida) e lactentes (29 dias a 2 anos) com risco para deficiência auditiva e 

ampliada gradativamente para outros recém nascidos, até se tornar um 

procedimento universal, na medida em que as condições de continuidade da 
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investigação e da terapêutica para todas as crianças estejam garantidas, pelos 

gestores municipais/estaduais, nas Redes Estaduais de Serviços de Atenção à 

Saúde Auditiva. 

Recentemente, o Presidente da República, sancionou, em 2 de agosto de 

2010 a  Lei Federal nº 12.303, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

realização gratuita do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas, 

em todos os hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em suas 

dependências. 

Apesar de a Lei Federal ter sido sancionada somente em 2010, a 

obrigatoriedade da TAN já era determinada por legislação municipal e/ou 

estadual em 13 municípios do Brasil, Vale ressaltar que as leis de TAN, em sua 

maioria, prevêem a obrigatoriedade apenas da realização do exame de 

emissões otoacústicas em todos os neonatos. 

É preocupante verificar estados onde a triagem auditiva neonatal vêem 

sendo realizada e inexiste Serviço de Atenção à Saúde Auditiva de Alta 

Complexidade (Serviço/classificação 107/002 - Diagnóstico Diferencial, 

Tratamento e Reabilitação Auditiva na Alta Complexidade) para garantia do 

diagnóstico funcional e intervenção precoce quando necessária. 

Verifica-se a necessidade de uma melhor organização das ações de 

Triagem Auditiva Neonatal junto aos estados e municípios, com o 

estabelecimento de diretrizes clínicas e fluxos assistenciais de referência e 

contra referencia, visando mudar o modelo da atenção com foco na 

integralidade e com a otimização dos recursos públicos investidos. 

Com relação à Saúde Auditiva no âmbito hospitalar é normatizada pela 

Portaria nº 1.278, de 20 de outubro de 1999 que se estabelece os critérios de 

indicação e contraindicação para a realização do implante coclear, bem como 

normas para credenciamento/ habilitação dos Centros/Núcleos de implante 

coclear. 
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Atualmente, temos no Brasil 145 Serviços habilitados em saúde auditiva 

e, 22 serviços habilitados como Centro/Núcleo de implante coclear.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA E O NUCLEO 

DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Rosani Pagani 

Consultora técnica 

Coordenação Geral de Gestão da Atenção Básica 

CGGAB/DAB/SAS/MS 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) como componente estruturante 

do sistema de saúde brasileiro tem provocado um importante movimento com 

o intuito de reordenar o modelo de atenção no SUS. O principal propósito da 

ESF é reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases, levando a 

saúde para mais perto das famílias e, com isso, melhorar a qualidade de vida 

da população. 

A Atenção Primária à Saúde deve ser o primeiro contato na rede 

assistencial dentro do sistema de saúde, caracterizando-se, principalmente, 

pela continuidade e integralidade da atenção, além da coordenação da 

assistência dentro do próprio sistema, da atenção centrada na pessoa/família, 

da orientação e participação comunitária e da competência cultural dos 

profissionais 

A Saúde da Família caracteriza-se como a porta de entrada prioritária de 

um sistema hierarquizado, regionalizado de saúde. Visando apoiar a inserção 

da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a abrangência e o 

escopo das ações da Atenção Primaria bem como sua resolutividade, além dos 

processos de territorialização e regionalização, o Ministério da Saúde criou o 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, com a Portaria GM nº 154, de 

24 de Janeiro de 2008, Republicada em 04 de Março de 2008.  

O NASF deve ser constituído por equipes compostas por profissionais 

de diferentes áreas de conhecimento, para atuarem em conjunto com os 
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profissionais das Equipes Saúde da Família, compartilhando as práticas em 

saúde nos territórios sob responsabilidade das Equipes de SF. 

O NASF apresenta também, nove áreas estratégicas sendo elas: 

alimentação e nutrição; saúde mental; serviço social; saúde da criança e do 

adolescente; saúde da mulher, assistência farmacêutica, atividade 

física/práticas corporais; práticas integrativas e complementares, a reabilitação 

e atenção integral a pessoa idosa.  

Por ora, torna-se importante destacar que tais áreas estratégicas não se 

remetem a atuação especifica e exclusiva de uma categoria profissional. Por 

exemplo: a área de alimentação e nutrição embora seja especifica do 

nutricionista, acarreta ações que podem e devem ser desempenhadas por 

outros profissionais do NASF. 

 

 NASF E O PROCESSOS DE TRABALHO.  

     

O NASF organizará o seu processo de trabalho, com foco nos 

territórios de sua        responsabilidade, conjuntamente com as equipes de SF 

que a ele se vinculam de forma a priorizar as ações de:  

(a) Ações Clinicas compartilhadas para uma intervenção interdisciplinar, 

com troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando 

experiência para ambos os profissionais envolvidos. Com ênfase em estudo e 

discussão de casos e situações, realização de PTS, espaços de reuniões, bem 

como consultas e intervenções conjuntas, apoio por telefone, e-mail etc. 

 (b) Intervenções especificas do profissional do NASF com os usuários e/ou 

famílias, com discussão e negociação a priori com os profissionais da Equipe 

de SF responsáveis pelo caso, de forma que o atendimento individualizado 

pelo NASF se dê apenas em situações extremamente necessária. E quando 

ocorrer continuar mantendo contato com a Equipe de SF, que não se 

descomprometeria com o caso; 
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(c) Ações compartilhas nos territórios de sua responsabilidade, desenvolvidas 

de forma articulada com as equipes de SF. Como por exemplo, o 

desenvolvimento do projeto de saúde no território, planejamentos, apoio aos 

grupos, trabalhos educativos, de inclusão social, enfrentamento da violência, 

ações junto aos equipamentos públicos, como escolas, creches, igrejas, 

pastorais etc. 

 

FERRAMENTAS TECNOLOGICAS PARA O NASF. 

 

Para o apoio ao desenvolvimento do processo de trabalho do NASF, 

algumas ferramentas podem ser enumeradas, das quais são exemplos: Apoio 

Matricial, a Clinica Ampliada, o Projeto Terapêutico Singular (PTS), o Projeto 

de Saúde no Território (PST) e Pactuação do Apoio. 

 

REABILITAÇÃO E A SAÚDE INTEGRAL DA PESSOA 

IDOSA 

 

Aqui destacaremos a área de reabilitação e atenção integral a pessoa 

idosa. A reabilitação na APS deve repercutir diretamente na atenção integral 

ao sujeito, de sua família e comunidade, considerando todas as necessidades 

identificadas no território para além do plano da deficiência propriamente dita, 

contemplando as diversas condições e agravos de saúde habitualmente 

evidenciadas no cotidiano das equipes de Saúde da Família, tais como dor 

crônica, fraturas, alterações de linguagem oral e escrita, voz, na motricidade 

orofacial, entre outras. Mais do que isto, os papéis dos profissionais em tal 

campo devem contribuir para que sujeitos, famílias e comunidade assumam 

protagonismo no desenvolvimento de ações que promovam a mobilização da 

comunidade e também evitem e contornem obstáculos à qualidade de vida, 

com reflexos na prevenção de deficiências. 
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Os profissionais do NASF deverão apoiar as equipes de SF com base 

no diagnostico territorial, para que desenvolvam ações de promoção e de 

proteção à saúde; além de subsidiar o acompanhamento das ações voltadas 

para as deficiências em todas as fases do ciclo de vida, com especial atenção à 

população idosa. As ações da reabilitação devem estar em constante processo 

de avaliação, pela equipe de saúde da família e pelo NASF, na tentativa de 

buscar adequação e promover o melhor cuidado aos usuários. 

Como ações de apoio da equipe do NASF às equipes de SF na área de 

reabilitação podem ser citadas:             

 Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases 

do ciclo de vida; 

 Desenvolver Ações para a redução de incapacidades e 

deficiência; 

 Ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas com deficiência; 

 Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos 

coletivos; 

 Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares, quando 

necessário; 

 Visitas domiciliares para orientações, adaptações e 

acompanhamentos; 

 Ações de acompanhamento ao desenvolvimento infantil;  

 

É importante destacar para finalizar, que a equipe do NASF e as 

equipes da saúde da família criarão espaços de discussões para gestão e 

constituição de uma rede de cuidados. Como, por exemplo, reuniões e 

atendimentos conjuntos constituindo processo de aprendizado coletivo.  
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IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE 

TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL. 

Dr. Manoel de Nobrega 

Sociedade Brasileira de Pediatria 

 

Para a implantação de programas de Triagem Auditiva Neonatal 

Universal (TANU), a Sociedade Brasileira de Pediatria, juntamente com a 

Academia Brasileira de Audiologia, a Associação Brasileira de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial, a Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia e a Sociedade Brasileira de Otologia recomendam (COMUSA, 

2010): 

1. Implantação de programa de saúde auditiva neonatal que 

contemple todas as ações de prevenção, diagnóstico e reabilitação da 

deficiência  auditiva (DA), conforme os itens descritos abaixo:  

 Promoção à saúde da gestante, dos neonatos e lactentes; 

 Prevenção de DA por meio de medidas específicas a serem 

aplicadas após estudos epidemiológicos de prevalência e determinantes de DA 

em neonatos; 

 Identificação de DA por meio de triagem auditiva com métodos 

sensíveis e específicos, recomendando-se a utilização de medidas 

eletrofisiológicas (Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico - 

PEATE) e/ou eletroacústicas (registro das Emissões Otoacústicas Evocadas - 

EOAE - por Estímulo Transiente ou Produto de Distorção); 

 Disponibilidade de encaminhamentos para diagnóstico médico e 

audiológico, além de exames complementares, sempre que necessário; os 

exames complementares podem envolver imagens e avaliação genética. 

 Disponibilidade de tratamento médico e intervenção 

fonoaudiológica, com seleção e indicação de aparelhos de amplificação sonora 
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individuais, terapia fonoaudiológica, suporte às famílias e implante coclear, 

quando necessário; 

 Disponibilidade de tecnologias da mais alta qualidade garantindo-

se medidas terapêuticas adequadas e necessárias ao bom desenvolvimento das 

habilidades auditivas, de linguagem e, conseqüentemente, do desempenho 

acadêmico e social das crianças com DA; 

 As medidas de tratamento médico e intervenção fonoaudiológica 

devem respeitar as necessidades e opções dos pais ou responsáveis pelos 

neonatos, com a possibilidade de se oferecer diferentes abordagens e métodos 

disponíveis, desde que tenham respaldo científico e tecnológico. 

2. Implantação de programa de TANU, ou seja, para todos os 

neonatos, preferencialmente antes da alta hospitalar. 

3. No caso de nascimentos que ocorram em domicílio, fora do 

ambiente hospitalar, ou em maternidades em processo de implantação da 

triagem auditiva universal, a realização do teste deverá ocorrer, no máximo, 

até o primeiro mês de vida. 

4. Sugere-se a elaboração de estratégias que visem à implementação 

da TANU em todas as maternidades. Enquanto isto não ocorre, devem ser 

definidos locais para a realização dessa triagem no primeiro mês de vida.  

5. A implantação do programa de TANU pode ocorrer de forma 

gradativa, para melhor organização das ações necessárias. Entretanto, deve-se 

ter como meta a implementação da universalidade dessa triagem em um 

período de três anos.  

6. Durante o processo de implantação da triagem auditiva neonatal 

(TAN) é recomendável que se elabore um plano de divulgação/informação 

sobre essa ação em neonatos, tanto para profissionais da saúde, como para a 

população, até que se considere que a importância e o método de realização 

da TANU sejam de conhecimento de grande parte da comunidade. 

7. Recomenda-se que todo hospital com programa de TAN designe 
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coordenador para essa ação que esteja envolvido com a maternidade, podendo 

ser médico (neonatologista, otorrinolaringologista) ou fonoaudiólogo, que 

apresentem especialização ou experiência comprovada em Audiologia. Em 

municípios ou hospitais de pequeno porte, com a impossibilidade da 

participação de um coordenador com essas características, recomenda-se que a 

implantação da TAN seja realizada por profissional que obtenha supervisão e 

auxílio de coordenador de outro hospital, com especialização ou experiência 

no desenvolvimento e implantação da TANU.  

8. Recomenda-se que seja oferecida aos pais/responsáveis 

explicaçôes sobre a importância da TANU, e  que eles sejam solicitados a 

assinar termo de consentimento para realização do exame, ou termo de 

responsabilidade pela recusa da realização do mesmo;  além disso, recomenda-

se a assinatura do termo de recebimento da entrega de resultados de exames e 

orientações antes da alta hospitalar, tanto no caso de exames alterados, quanto 

normais. Todos os exames realizados (teste e reteste) devem ser fornecidos 

aos pais/responsáveis de forma impressa.  

9. No caso de neonatos sem indicadores de risco para a DA, o 

método recomendado para a TANU é o registro das EOAE, por estímulo 

transiente ou produto de distorção. O objetivo é a identificação de DA 

cocleares de até 35 dBNA.  Trata-se de um método de fácil aplicação, rápido e 

de baixo custo; além disso, essa população de neonatos apresenta baixa 

prevalência de neuropatias auditivas. 

10. Devido à ocorrência de falso-positivos pela presença de vérnix na 

orelha externa nos primeiros dias de vida, recomenda-se um retorno no 

período de até 30 dias após a alta hospitalar, em todos os casos de registros 

ausentes (alterados) de EOAE, mesmo que apenas em uma orelha. No 

retorno, para reteste, ambas as orelhas devem ser testadas novamente, mesmo 

que a falha tenha ocorrido de forma unilateral. 

11. Nos casos de falha com a utilização do método das EOAE, 
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recomenda-se a utilização do PEATE automático (PEATE-A) antes da alta 

hospitalar, e/ou no retorno para reteste. Essa medida pode diminuir o 

número de encaminhamentos desnecessários para diagnóstico. Respostas 

normais no PEATE-A em ambas as orelhas devem ser consideradas como 

triagem satisfatória. Entretanto, recomenda-se orientação aos 

pais/responsáveis enfatizando que, no caso de suspeita de dificuldades no 

desenvolvimento das habilidades auditivas, um serviço de referência em saúde 

auditiva deve ser procurado imediatamente. 

12. Se dentro deste período de até 30 dias manter-se a falha na 

triagem, recomenda-se o encaminhamento imediato para diagnóstico médico 

otorrinolaringológico e avaliação fonoaudiológica completa. A equipe de 

diagnóstico (médicos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos) deve ser 

experiente na avaliação de neonatos e lactentes. 

13. Para os neonatos com exames considerados normais, 

recomenda-se a orientação sobre cuidados com a saúde auditiva, além de 

tabela de acompanhamento do desenvolvimento das habilidades auditivas e de 

linguagem, para observação desses aspectos pela família. 

14. Cópia do exame e anotações pertinentes devem ser anexadas ao 

prontuário da criança, com data e assinatura do profissional responsável pelo 

processo de TANU, no caso de exames normais ou alterados, além de seus 

devidos encaminhamentos. 

15. Para os neonatos com indicadores de risco para a DA, 

recomenda-se como método inicial de triagem o registro dos PEATE-A na 

intensidade de 35 dBNA.  Trata-se de um método que possibilita a 

identificação de perdas auditivas cocleares, retrococleares, sensoriais e neurais, 

incluindo o espectro da neuropatia auditiva, mais prevalente na população de 

maior risco.   

16. No caso de ausência de registro de PEATE-A no teste inicial dos 

neonatos com indicadores de risco para a DA, recomenda-se o 
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encaminhamento imediato, sem reteste, para os serviços de diagnóstico, da 

mesma forma como descrito para os outros neonatos.  

17. Todos os resultados devem ser entregues aos pais/responsáveis, 

com anotação na Caderneta de Saúde da Criança e no prontuário hospitalar, 

com assinatura de termo de recebimento de encaminhamentos, resultados e 

orientações.  

18. Para os neonatos com indicadores de risco para a DA com 

resultado satisfatório do PEATE-A, no momento da triagem, recomenda-se 

monitoramento da função auditiva até o terceiro ano de idade, por 

profissional capacitado. 

19. Os principais indicadores de risco para a DA (IRDA) incluem: 

 Preocupação dos pais com o desenvolvimento da criança, da 

audição, fala ou linguagem; 

 História de casos de DA permanente na família, com início desde a 

infância, sendo assim considerado como risco de hereditariedade. Os casos de 

consangüinidade devem ser incluídos neste item;   

 Permanência na UTI por mais de cinco dias, ou a ocorrência de 

qualquer uma das seguintes condições, independente do tempo de permanência 

na UTI: ventilação extracorpórea; ventilação assistida; exposição a drogas 

ototóxicas como antibióticos aminoglicosídeos e/ou diuréticos de alça;  

hiperbilirrubinemia; anóxia peri-natal grave; Apgar neonatal de 0 a 4 no primeiro 

minuto, ou 0 a 6 no quinto minuto; peso ao nascer inferior a 1.500 gramas; 

nascimento pré-termo ou pequeno para idade gestacional (PIG); 

 Infecções congênitas (Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalo-vírus, 

Herpes, Sífilis, HIV; 

 Anomalias crânio-faciais envolvendo orelha e osso temporal. 

 Síndromes genéticas que usualmente expressam deficiência 

auditiva (como Wardenburg, Alport, Pendred, entre outras); 
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 Distúrbios neurodegenerativos (ataxia de Friedreich, síndrome de 

Charcot-Marie-Tooth); 

 Infecções bacterianas ou virais pós-natais como citomegalo-vírus, 

herpes, sarampo, varicela e meningite; 

 Traumatismo craniano; 

 Quimioterapia. 

20. Recomenda-se a utilização de banco de dados informatizado no 

processo de TAN para que o coordenador possa acompanhar os resultados 

encontrados mensalmente, e também como instrumento de rastreamento dos 

casos que foram perdidos, ou que não concluíram todas as etapas necessárias 

de reteste ou diagnóstico.  

 

 Relatórios mensais, trimestrais e anuais devem ser realizados para 

avaliação da equipe de TAN sobre o desenvolvimento do programa, dos 

indicadores de qualidade e para informações de rastreamento necessárias: 

 Índices de triagens realizadas superiores a 95% dos nascidos 

vivos, tentando-se alcançar 100% de recém-nascidos vivos;   

 As triagens devem ser realizadas no máximo no primeiro mês de 

vida; 

 Índice inferior a 4% de neonatos encaminhados para diagnóstico;   

 Os indicadores de qualidade na etapa de diagnóstico referem-se 

aos índices de comparecimento para diagnóstico após o encaminhamento.  

Devem ser alcançados 90% dos neonatos encaminhados, com conclusão do 

diagnóstico até os três meses de vida; 

 Recomenda-se que 95% dos lactentes confirmados com DA 

bilaterais permanentes iniciem o uso da amplificação sonora no prazo de um 

mês após o diagnóstico.  
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         A implantação de um programa de TANU só terá sentido 

se, após a sua conclusão, o correto diagnóstico for estabelecido e, na 

seqüência, sejam iniciados os processos de reabilitação auditiva e 

desenvolvimento de linguagem. 

 

Referência Bibliográfica 

Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA). Braz J 

Otorhinolaryngol.2010;76(1):121-8. 
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IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRIAGEM 

AUDITIVA NEONATAL 

Fga Ms. Thelma Costa 

Representante do CFFa 

 

Desde a implantação do primeiro programa de TAN no Brasil em 1988, 

muito se tem discutido sobre o assunto. Propostas foram apresentadas, Leis 

Estaduais e Municipais foram aprovadas em todo o Brasil, até que em agosto 

de 2010 foi aprovada a Lei no 12.303 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

realização do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas”. 

Lembrando a historia da Saúde Auditiva no Brasil, tivemos em 2000 a 

publicação da Portaria SAS no 432 que incluía nas Tabelas de Serviço e de 

Classificação de Serviço do SIA/SUS, os códigos 27 e 114, determinando o 

Serviço de Diagnose / Terapia em Otorrinolaringologia onde seriam 

realizados serviços especializados em Audiologia Clínica, para realização de 

vários exames, entre eles BERA e Emissões Acústicas. 

A partir da necessidade de se estabelecer uma real Política para a Saúde 

Auditiva, foi aprovada a em 2004, a Portaria no 2.073/GM, que Instituiu a 

Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva. Nesta Política observam-se 

claramente discussões importantes para a futura Implantação de Programas de 

TAN, quando define as necessidades do desenvolvimento de estratégias de 

promoção da qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da saúde e 

prevenção de danos, promovendo a ampla cobertura no atendimento aos 

pacientes portadores de deficiência auditiva no Brasil, a partir de ações de 

atenção básica, média e alta complexidade. Com o intuito de normatizar a 

Política, no mesmo ano duas outras Portarias são aprovadas, as de nos 587 e 

589-SAS, que definem a organização e implantação das Redes Estaduais de 

Atenção à Saúde Auditiva.  
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Durante todo este período as questões ligadas à Implantação da TAN já 

eram palco de discussões. Com a aprovação das Leis Municipais e Estaduais 

fica cada vez mais clara a necessidade da Implantação de uma política que 

estabeleça criteriosamente as normativas da TAN. Documentos importantes 

como o parecer do COMUSA em 2007 e vários trabalhos científicos mostram 

claramente a importância da regulamentação da TAN. Aliado a este fato 

observa-se, desde 2004 a apresentação do PLC 64 que torna obrigatória a 

realização gratuita do exame de Emissões Evocadas Otoacústicas. Desta 

maneira, durante o ano de 2010, o CFFa empenhou-se, juntamente com 

outras Entidades de Classe pela aprovação da Lei que regulamentasse a 

matéria. 

A partir da aprovação da Lei 12.303, ficam estabelecidas várias 

questões: como se dará a implantação dos programas de TAN¿ Quais os 

problemas que surgiram desde a aprovação da Lei¿ Como o fonoaudiólogo 

tem lidado com estes problemas¿ Quais são as implicações éticas ligadas à 

Implantação desta política¿ São estes aspectos que pretendemos debater na 

Mesa do V Seminário Cientifico de Políticas Públicas, Serviços e Sistemas em 

Saúde Auditiva. 
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O DESAFIO DA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE 

SAÚDE AUDITIVA EM RELAÇÃO Á TERAPIA 

FONOAUDIOLÓGICA 

Mônica Farina Neves Santos 

Coordenadora de Atenção a  Saúde da Pessoa com Deficiência 

 

  

O Estado de Minas Gerais possui 853 municípios e uma população 

aproximada de 20 milhões de habitantes. O Plano Diretor de 

Regionalização/MG é constituído por 13 Macrorregiões e 75 Microrregiões. 

Minas Gerais iniciou a organização da Rede Estadual de Saúde Auditiva a 

partir de outubro /2004, através da Deliberação CIB-SUS-MG n° 128. 

Os Serviços de Atenção à Saúde Auditiva foram todos habilitados 

conforme diretrizes das Portarias GM/MS n° 2073/2004, SAS/MS n°587 e 

SAS/MS n° 589/2004. Atualmente a Rede é composta por 14 Serviços, sendo 

8 de Alta Complexidade e 6 de Média Complexidade. 

Em 2007 o Estado instituiu o Programa de Triagem Auditiva Neonatal, 

através da Resolução SES-MG n°1321. O Programa foi aprovado para ter 45 

maternidades como Serviços de Triagem Auditiva Neonatal e até o momento 

foram credenciadas 26 maternidades. 

Diante da necessidade de regionalizar, descentralizar, proporcionar o 

acesso e a integralidade das ações em saúde auditiva, o Estado aprovou em 

2008 a deliberação CIB-SUS-MG n°485 e a Resolução SES-MG n°1669, que 

aprova o fluxo de inclusão na Rede Estadual de Saúde Auditiva de Minas 

Gerais e define atribuições do Fonoaudiólogo Descentralizado, da Junta de 

Saúde Auditiva Microrregional e da Junta Reguladora da Saúde Auditiva. 

A partir das normas estabelecidas nessas legislações a Coordenação de 

Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, através da Área técnica de Saúde 

Auditiva conseguiu avançar na implantação das Juntas Reguladoras de Saúde 
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Auditiva, Juntas de Saúde Auditiva Microrregional e Fonoaudiólogos 

Descentralizados. Somente organizando esses pontos de atenção é que o 

Estado de Minas Gerais conseguiu desenhar a Rede de Saúde Auditiva, 

estabelecendo o fluxo de encaminhamento dos usuários do SUS-MG, da 

atenção primária à atenção terciária, permitindo maiores interfaces, 

transparência, eficiência e a integralidade da assistência oferecida. 

O processo de implantação de todos os Serviços dessa Rede contou 

com diversas ações, principalmente: legislações específicas, capacitação para 

os profissionais envolvidos, tanto pela SES-MG quanto pelos Serviços de 

Atenção à Saúde Auditiva, sensibilização dos gestores estadual e municipais, 

envolvimento dos profissionais e PPI (Programação Pactuada integrada) 

organizada. 

O estabelecimento de um fluxo de encaminhamento dentro de uma 

Rede Assistencial não é uma ação fácil de ser construída, a 

CASPPD/DRA/SRAS/SES-MG deparou-se com inúmeras dificuldades, 

principalmente: desinformação dos gestores e profissionais, subfinanciamento, 

demanda reprimida, TFD e diversidades regionais. 

Contudo, Minas Gerais possui atualmente 14 Serviços de Atenção à 

Saúde Auditiva, 367 Fonoaudiólogos Descentralizados, 61 Juntas de Saúde 

Auditiva Microrregional, 13 Juntas Reguladoras de Saúde Auditiva, 26 

Serviços Estaduais de Referência em Triagem Auditiva Neonatal e 04 Serviços 

de Implante Coclear. 

Ciente da necessidade de adequação, atualização e avanços a 

CASPPD/SES-MG propõe no momento para o Governo de Minas a revisão 

da Resolução SES-MG n° 1321/07, a ampliação dos Serviços de Atenção à 

Saúde Auditiva junto ao Ministério da Saúde, redução da demanda reprimida, 

discussão de política para triagem auditiva escolar, implantação final dos 

serviços propostos na Resolução SES-MG n° 1669/08, elaboração de linha 
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guia voltada para os profissionais da Atenção Primária e educação permanente 

para os profissionais envolvidos nesta Rede. 
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O DESAFIO DA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE 
SAÚDE AUDITIVA EM RELAÇÃO À TERAPIA 

FONOAUDIOLÓGICA 
Márcia Falcão Fabrício 
Fonoaudióloga da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. 
Tutora da Fiocruz no Curso Nacional de Qualificação de Gestores do 
Sistema Único de Saúde. 
 

 

A Rede de Atenção à Saúde Auditiva da Secretaria Estadual da Saúde 

do RS, em funcionamento desde 2005 conta com unidades habilitadas pelo 

Ministério da Saúde através da portaria/SAS/587, elencadas através de 

chamamento público.  

 

               

 
Fig. 1 – mapa com todas as unidades de saúde auditiva SES/RS. 

 

O DESAFIO DA TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS 

 

AVANÇOS  -  Intersecções realizadas pela SES  

 Pactuação na CIB resolução 33/2009, dispõe sobre a fonoterapia no 

município de residência do usuário 

Macrorregião Unidade Média Complex. 

Missioneira PróAudi Ijuí 

Vales Fundef Lajeado 

Centro Oeste HUSM Sta. Maria 

Serra Fac. Fátima Caxias do Sul 

Norte Clínica da Audição Passo 
Fundo 

Sul Centro Municipal Bagé 

 Unidade Alta Complex. 

Metropolitana Hosp.N. Sra. Conceição 

 Hosp. Clínicas de POA 

 Hosp. Ulbra Mãe de Deus 
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 Sensibilização dos gestores através dos  Colegiado de Gestão Regional 

(COGEREs) 

 Intersetorialidade com Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência  e Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência  

 Intersetorialidade  com a Estratégia da Saúde da Família Programa 

Primeira Infância Melhor (PIM) 

 Cumprimento da portaria 587/04 no que se refere: 

 

Ao Serviço de Atenção à Saúde Auditiva, de Média e Alta 

Complexidade compete: 

 “Promover a saúde auditiva e a prevenção de problemas auditivos, 

junto à comunidade, em ações articuladas com as equipes da atenção 

básica que deverão ser coordenadas pelo gestor local” (Portaria nº 587 – 

Anexo I).  

 

DESAFIOS – Garantir  a integralidade na assistência 

 

 Proporcionar equidade de acesso sensibilizando fonoaudiólogos e 

gestores municipais ao acolhimento de usuário D.A. em seu município 

de origem. 

 Desenvolver estratégias de articulação das  políticas de saúde da 

criança, do idoso, do trabalhador, a fim de estabelecer de fato Rede de 

Cuidados em Saúde Auditiva, garantindo o cuidado integral do usuário, 

com responsabilização no atendimento. 

 Organizar o fluxo de referência e contra-referência através de 

documentação da SES/RS. 

 Ofertar fonoterapia ao usuário SUS mais próximo de sua residência. 
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 Pequeno número de profissionais fonoaudiólogos no poder público 

municipal em relação ao número de municípios no estado, com 

consequente produção fonoterapia Data Sus insuficiente em relação à 

demanda de usuários atendidos nas unidades prestadoras. Dos 497 

municípios do RS somente 28 apresentam produção no código  

0301070113 e 166 municípios apresentam estabelecimentos de saúde 

com produção do profissional fonoaudiólogo. 

 Sensibilizar e capacitar fonoaudiólogos da rede municipal a acompanhar 

o paciente no processo de adaptação do AASI. 

 Sensibilizar e capacitar fonoaudiólogos da rede municipal a receber os 

usuários adaptados e dar continuidade à reabilitação auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissional-CBO: 223810-Fonoaudiólogo 

UF Estabelecim.: RIO GRANDE DO SUL 

Fonte SIA-SUS 2011 

Fig. 2 - mapa c/ 166 municípios c/ prodec. fono 

Ano Estabelec. 

De Saúde 

Municípios Fonoterapia 

DA 

2009 226 140 22 

2010 266 166 28 
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ESTRATÉGIAS PARA AVANÇAR – possibilidades de avançar no processo 

macrorregional 

 

 Avançar na participação  de reuniões e capacitação da SES juntamente 

com os serviços de saúde auditiva, Coordenadoria Regional de Saúde 

(CRS), COGEREs  e  equipes de atenção básica da macrorregião, 

conforme portaria.  

          “Capacitação e atualização em saúde auditiva para profissionais da 

atenção básica, coordenado pelo gestor local, por meio de cursos, oficinas, 

jornadas, seminários e encontros locais ou regionais” (Portaria nº 587 – 

Anexo I). 

 Desenvolver ações na Atenção Básica, com foco: 

1. promoção à saúde auditiva; 

2. prevenção e identificação precoce dos problemas auditivos; 

3. ações nos diferentes setores: gestantes, recém-nascidos, pré-escolar, 

adolescentes, trabalhadores e idosos; 

4. ações educativas e divulgação do Programa. 

 

 Fomentar em todas as macrorregiões a importância de serviços de 

fonoaudiologia municipais estabelecidos nos pilares do acolhimento e 

atendimento humanizado, através das ações de capacitação. 

 

Fga. Márcia Falcão Fabrício SES/RS 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NA 

PERSPECTIVA DA INCLUSÃO: 

UMA QUESTÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 

Liliane Garcez 
Educadora, Psicóloga, Administradora Pública, 
Coordenadora Geral de Políticas de Educação Inclusiva nos Sistemas de 
Ensino – Diretoria de Políticas de Educação Especial – SECADI/MEC 
lilianegarcez@mec.gov.br  

 

A escola como instituição social sempre teve que lidar com as 

diferenças humanas em seu interior. Por definição, é o local onde o 

conhecimento produzido socialmente e organizado sob a forma de currículo 

investe de determinada intencionalidade as relações entre pessoas que lá 

convivem. Em diálogos por meio dos quais transmitem, apreendem e 

ressignificam valores sociais e culturais que lhes são significativos, os 

educadores apresentam conhecimentos concretizados em metodologias, 

estratégias e didáticas estabelecidas e empreendidas em cada época e têm 

como objetivo subsidiar os estudantes no desenvolvimento de seus processos 

de aprendizagem. Desta maneira, o modo pelo qual são organizados os 

sistemas educacionais pode ser entendido como uma resposta ético-política às 

demandas sociais para a formação das „novas gerações‟ ao longo da história e 

em diferentes contextos. E ainda, que a escola para atingir o objetivo de 

elaborar novas respostas às diferentes questões formuladas „na linha do 

tempo‟ desenvolve seu trabalho em dois sentidos amplos e simultâneos a 

partir dos diversos atores que nela estabelecem essas relações cotidianas: 

transmissão de saberes e produção de conhecimento. Conservar e transformar 

são, pois, ações que compõe o movimento da escola definida como instituição 

social. 

mailto:lilianegarcez@mec.gov.br
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No Brasil, comemora-se nesse ano, 22 anos de nossa Constituição 

Federal, após anos de regime militar. Na chamada Constituição cidadã, o 

princípio da educação para todos já está estabelecido, o que dá a essa questão 

o status de pleito social a ser concretizado em termos de políticas públicas há 

pelo menos duas décadas. Ao longo desse período, propostas de re-

organização dos sistemas educacionais têm gerado muita discussão, com 

argumentos que por vezes reforçam uma compreensão dual da educação, 

como se existissem dois campos – educação comum e educação especial – 

opostos e inconciliáveis por definição, restando aos educadores e a sociedade 

como um todo escolher entre defender um ou outro. Entretanto, dado que na 

perspectiva da educação inclusiva o princípio central é a busca pela efetivação 

do direito de todos a uma vida digna, tal qual afirmado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, nela não há dois lados. A prioridade na 

agenda educacional dentro desse paradigma é o estabelecimento de estratégias 

políticas de ação para articular essas vivências e experiências constituídas 

dentro da educação comum e da especial ao longo dos anos. 

Sob a influência de movimentos nacionais e internacionais e o impacto 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que 

posteriormente adquire status de texto constitucional pelos Decretos 186/08 e 

6949/09, foi lançada a Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva com objetivo de organizar as diretrizes 

dessa modalidade de ensino e campo de conhecimento1. O documento tem 

como um de seus focos centrais eliminar a escolha entre a educação comum e 

a especial baseado no entendimento que ambas são importantes ao processo 

educacional dos alunos público-alvo da Educação Especial. Dito de outra 

maneira, visa ultrapassar o modelo que estabelece dois sistemas educacionais – 

o comum e o especial – e promover a articulação entre os saberes neles 

                                                   
1 

Para rever, debater e sistematizar a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva foi instituído o Grupo de 

Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial Nº 555/2007, composto por professores da educação superior, coordenado pela Secretaria de 

Educação Especial do Ministério da Educação.
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acumulados com objetivo de efetivar ações que não compitam entre si ou 

substituam umas às outras. Novamente está posta a ideia de cooperação como 

valor. 

Neste e noutros documentos de políticas públicas, a Educação é 

definida como um instrumento para a autonomia, ou seja, a uma vida plena 

por meio do acesso a informações legitimadas e qualificadas que possibilitem 

escolhas. A Política Nacional define que a escola comum, caracterizada como 

instituição que informa e discute conhecimentos relevantes a todos os 

cidadãos, cumpre sua função social com qualidade quando ninguém fica de 

fora, quando todos compartilham do mesmo espaço. Aponta, desta forma, 

para o fim dos espaços segregados de educação, amparada pela Convenção 

sobre os direitos das pessoas com deficiência. 

 

“a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema 

educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência 

não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino 

secundário, sob alegação de deficiência;(...) e) Medidas de apoio 

individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão 

plena.”.2 

 

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva reconhece ainda as diferenças e com elas a necessidades de apoios 

diferenciados para cada estudante que faz parte desse público-alvo. 

Determina, pois, que a educação especial se re-organize em termos do 

atendimento educacional especializado, e que esse funcione como instrumento 

de apoio e/ou complementação para construção de autonomia no ensino 

regular comum. À luz da Convenção, a noção de educação inclusiva passa a 

                                                   
2 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Organização das Nações Unidas. 06 de dezembro de 2006. Artigo 24, p.15. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/decreto6949_seesp.pdf acessado em 23 de julho de 2010. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/decreto6949_seesp.pdf
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impulsionar uma nova postura frente à exclusão educacional, pois, ao 

valorizar as diferenças e denunciar a discriminação de alunos com deficiência, 

essa perspectiva vem afirmar que todos devem estar na escola e ter acesso ao 

currículo comum. Em resumo, esse documento referência da política 

educacional brasileira elaborado em 2008 busca implementar a concepção de 

deficiência presente na Convenção seja por „provocar‟ a efetivação de ações 

que objetivem quebrar as diversas barreiras que impedem a participação plena 

dos estudantes com deficiência, seja por fomentar propostas educacionais – 

pedagógicas e de gestão – que possibilitem a melhoria do processo 

educacional e promoção da acessibilidade a todos, e não apenas de 

determinado grupo. 

Para operacionalizar tal Política foram elaborados o Decreto 6571/08 

que institui a política de financiamento e regulamenta a organização para o 

atendimento educacional especializado dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

definidos como público-alvo da educação especial; e a Resolução nº 04/09 

que institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional 

especializado na educação básica. Esses documentos legais buscam realizar o 

direito inalienável de toda e qualquer criança de 06 a 14 anos em estudar na 

classe comum de escola regular, princípio já garantido pela Constituição 

Federal de 1988 em seus artigos 205, 206 e 208. Às redes regulares de ensino 

fica a incumbência de oferecerem o ensino comum e, no contraturno, meios e 

modos que possibilitem para os estudantes público-alvo da educação especial 

o acesso ao currículo nacional estabelecido, com o objetivo de garantir um 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis, tal como determina a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em seu artigo 24º. 

 

“b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário 

inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de 
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condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem; c) 

Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam 

providenciadas; (...) d) As pessoas com deficiência recebam o apoio 

necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua 

efetiva educação.”3 

 

Assim, a Educação Especial, como parte da prática educacional 

inclusiva, oferece o atendimento educacional especializado4, definido como o 

conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos no ensino regular, que eliminem as barreiras e 

configurem meios para o acesso ao currículo visando a independência para a 

realização das tarefas e a construção da autonomia. Esse atendimento deve 

sempre integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da 

família e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. 

 

 

São objetivos do atendimento educacional especializado: 

I – prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular aos alunos referidos no art. 1º; 

II – garantir a transversalidade das ações da educação especial no 

ensino regular; 

III – fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos 

que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 

IV – assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais 

níveis de ensino. 

 

                                                   
3 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Organização das Nações Unidas. 06 de dezembro de 2006. Artigo 24, p.15. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/decreto6949_seesp.pdf acessado em 23 de julho de 2010. 

4 BRASIL, Ministério da Educação Especial. Secretaria de Educação Especial. Decreto nº 6.571/2008. Brasília: MEC/SEESP, 2008. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/decreto6949_seesp.pdf
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Como parte integrante dessa organização foi estabelecido, a partir de 

janeiro de 2010, o duplo financiamento, no âmbito do FUNDEB, aos alunos 

público-alvo da educação especial na educação básica que estiverem 

matriculados no atendimento educacional especializado e freqüentarem a 

educação regular comum. 

A Resolução no. 04/09, criada com o objetivo de orientar a 

implementação do Decreto n° 6571 de 2008, define em seu artigo 1º, que 

 

“[...] cabe aos sistemas de ensino matricular os alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 

classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional 

Especializado – AEE [...]”5. 

 

A oferta deste atendimento deve ser institucionalizada, prevendo na sua 

organização a implantação da sala de recursos multifuncionais, a elaboração 

do plano de AEE, professores para o exercício da docência no AEE, demais 

profissionais como tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-

intérprete e aqueles que atuam em atividades de apoio. Ainda de acordo com 

o artigo 5º desta resolução: 

 

O Atendimento Educacional Especializado é realizado, 

prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em 

outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo 

substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, em Centro de 

Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 

                                                   
5 BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução no. 4/2009. Brasília: CNE/CEB, 2009. Diário Oficial da União, 

Brasília. 
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com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios.6 

 

Nesses dois anos de implementação da Política Nacional já é possível 

observar alguns resultados em termos da evolução das matrículas dos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular. Em 2003 

eram 28,8%; em 2006 passaram a ser 46,4%. No Censo Escolar de 2008 fica 

ainda mais evidenciada a participação dessa parcela da população no sistema 

escolar comum, pois o índice de matriculados passou de 47% do total de 

alunos com deficiência no início de 2007, para 54% no ano de 20087. No ano 

passado, o percentual de matrículas ampliou para 56% nas classes comuns e 

caiu para 44% nas escolas/classes especiais, reafirmando a tendência de 

aumento/queda em cada um dos casos. 
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6
 
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução no. 4/2009. Brasília: CNE/CEB, 2009. Diário Oficial da União, 

Brasília.
 

7
 

Ministério da Educação. Nota sobre os dados do Censo Escolar 2008. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11960&catid=211 acessado em 21 de julho de 2010. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11960&catid=211
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Outro significativo avanço refere-se à expansão do número de escolas 

com matrículas de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Em 2006 eram 54.412 

escolas. Em 2008, segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica, já 

eram 61.828 escolas, o que significa um crescimento de 14 % do atendimento 

escolar na perspectiva da educação inclusiva em apenas 02 anos. 

Dessa forma, podem ser estabelecidos três objetivos gerais dos marcos 

legais apresentados – Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva, Decreto 6571/08 e Resolução no. 04/09 – quais 

sejam: 

 Objetivam eliminar a necessidade de escolha e gerar e/ou 

aumentar a cooperação entre o ensino comum e o especializado 

 Significam a configuração transversal da educação especial 

enquanto modalidade de ensino e enquanto campo de conhecimento.  

 Fomentam que a educação especial se organize em termos 

do atendimento educacional especializado, e que esse funcione como um 

instrumento de apoio e/ou complementação para construção de autonomia. 

Em síntese, esse corpo legal alinha-se ao aprimoramento do acesso aos 

direitos humanos universais a grupos que não o tinham e sustenta-se na 

perspectiva da equiparação de oportunidades, do apoio, da não discriminação 

por motivo da deficiência e do rompimento de barreiras, inclusive as 

atitudinais. As estratégias neles estabelecidas estão baseadas na noção de „isso 

e aquilo‟ em substituição à idéia de „ou isso ou aquilo‟. O „ou‟, por implicar em 

escolha, quando se relaciona aos direitos fundamentais exclui e separa, 

encaminha, desresponsabiliza „parcialmente‟. 

Pelo já exposto, inclusão ao ser definida como simples reverso de 

exclusão, alia-se a uma visão dual. Se, no entanto, definirmos inclusão como 

processo de modificação dos sistemas para torná-los responsivos e adequados 

a todo e cada cidadão, ampliamos o espectro de ação para diferentes 
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propostas que podem ser continuamente (re)significadas, tanto no que diz 

respeito ao desenvolvimento organizacional cotidiano quanto às novas formas 

de efetivação e defesa dos direitos humanos e nas relações que são 

estabelecidas entre os indivíduos, cuja responsabilidade é compartilhada entre 

todos. 

O avanço dessa perspectiva de valorização e de trabalho nas diferenças 

é afeta o pleno exercício da cidadania e reflete o grau de amadurecimento da 

sociedade. O desenvolvimento inclusivo é compreendido como uma 

perspectiva ampla de reestruturação das políticas públicas, e pressupõe a 

articulação entre a educação, saúde, transporte, esporte, lazer, promoção social 

etc, considerando a elaboração, a disponibilização e a avaliação de estratégias, 

de serviços e recursos de acessibilidade para a promoção efetiva do direito de 

todos aos direitos humanos. 

Ao optar-se por uma educação na perspectiva da inclusão, o que está 

em jogo é a capacidade da comunidade escolar em reinventar os processos 

educativos, do planejamento à avaliação, tornando a educação melhor para 

todos, no sentido de garantir as condições políticas, pedagógicas, legais e 

financeiras para a efetivação de uma política nacional de educação, sempre em 

movimento, que assegure acesso, permanência e sucesso de todos e de cada 

um dos estudantes, sem mecanismos de seleção ou discriminação. Sem 

vírgulas ou “desde que”. 

 

Não há possibilidade de pensarmos o amanhã, mais próximo ou mais remoto, sem 

que nos achemos em processo permanente de “emersão” do hoje, “molhados” do tempo que 

vivemos, tocados por seus desafios, instigados por seus problemas, inseguros ante a insensatez 

que anuncia desastres, tomados de justa raiva em face das injustiças profundas que 

expressam, em níveis que causam assombro, a capacidade humana de transgressão da ética. 

Ou também, alentados por testemunhos de gratuita amorosidade à vida, que fortalecem, em 

nós, a necessária, mas às vezes combalida esperança. 

Paulo Freire 
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