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Introducao: Desde a epidemia de poliomielite na década de 50 a filantropia assume um papel predominante nas ações de reabilitação e
tecnologias assistivas. O desafio da elaboração de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência no Brasil é recente, sendo o Plano
Viver sem Limites, em 2011, um marco inicial deste processo.

Objetivos: Analisar o impacto das Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência no acesso às Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de
Locomoção (OPM) no Sistema Único de Saúde (SUS) da Região Oeste de São Paulo-SP.

Método: Trata-se de um estudo retrospectivo e exploratório, em que foram coletados dados de prontuários de 724 indivíduos que tiveram
OPM prescritas entre janeiro de 2015 a dezembro de 2017 em um Centro Especializado em Reabilitação (CER) da região Oeste da
cidade de São Paulo: sociodemográficos e clínicos, tipo de dispositivo, especificações, justificativa, objetivo a ser alcançado,
informações sobre orientações, treinamento e manutenção da OPM. Os dados foram armazenados no Microsoft Excel e a análise de
estatística descritiva feita pelo programa Stata versão 12.0. Número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
58422516.5.1001.0065.

Resultados: Observa-se que a filantropia possui ainda uma predominância na dispensação de OPM, sendo responsável por 51,9% dos
dispositivos dispensados. Porém isto vem se invertendo, visto que o CER foi responsável pela dispensação de 74,9% dos dispositivos
prescritos em 2017. O tempo médio para recebimento de uma OPM no CER é 129,7 (DP-170,7) dias. O usuário leva em média 127,1
(DP-136,6) dias para apenas uma avaliação para OPM na instituição filantrópica conveniada. A análise da média de tempo de
dispensação por dispositivo ao longo do período estudado mostrou aumento do tempo para alguns e redução para outros.

Conclusão: Apesar de recentes, as Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência vêm se constituindo como uma referência importante
na transformação do caráter assistencialista das ações de Reabilitação, incluindo as OPM, para a sua consolidação como um direito desta
população. Alguns componentes da relação público-filantrópico neste processo carecem ainda de maiores análises."
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