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Introducao: Reabilitação é o conjunto de ações voltadas ao aumento das habilidades dos usuários, diminuição dos danos, de
incapacidades e deficiências (FARO, 2004; LUSSI, 2006). A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência propõe a
integralidade do cuidado e a construção de redes de atenção articuladas, regionalizadas e intersetoriais.

Objetivos: Identificar e analisar os fluxos relacionados à reabilitação nos equipamentos de saúde; Descrever e analisar os percursos
traçados por um usuário acometido por Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Método: O estudo foi desenvolvido na região Butantã no município de São Paulo (SP) cuja população é de 428.217 habitantes (SÃO
PAULO, 2016b). Após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE 58422516.5.1001.0065), participaram do estudo profissionais
de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), do Centro Especializado em Reabilitação (CER) e do Centro de Convivência e Cooperativa
(CECCO). Foram realizadas rodas de discussão para a construção de fluxogramas analíticos dos encaminhamentos realizados
internamente e entre os equipamentos de saúde da rede, bem como para a indicação de um usuário dos equipamentos em questão. Foi
realizada uma entrevista semi estruturada acerca das demandas e necessidades de cuidado do usuário acometido por AVC, das ações de
cuidado ofertadas e do acesso e uso dos equipamentos de saúde.

Resultados: M., 62 anos, sexo feminino, teve três AVC (último em 2014), queixa-se de dor em hemicorpo direito. Relata dificuldade de
acesso à fisioterapia e reabilitação, corroborando com o fluxograma. Identifica o atendimento no CER como não resolutivo, tendo
procurado a UBS, profissionais particulares e grupo de pesquisa, sem resolutividade. Participou de atividades em grupo no CECCO e
considera que contribuiu emocionalmente, embora seja de difícil acesso geográfico. Realiza acompanhamento em grupo para pacientes
com AVC na UBS. Conforme o fluxograma, o acesso ao CER ocorre mediante agendamento para pacientes acometidos por AVC
recente, perfil no qual M. não se enquadra.

Conclusão: O acesso e a oferta de ações de cuidado apresenta dificuldades para o acompanhamento dos usuários com disfunções
neurológicas crônicas. As ações existentes, embora variadas, demonstraram limitações na abordagem de queixas específicas. É
fundamental a implementação de uma rede articulada, visando garantir o acesso e a efetividade do cuidado."
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