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Introdução

A descoberta da deficiência de um filho costuma vir seguida de sentimentos naturais de medo, dor, desapontamento, culpa,

vergonha, rejeição, depressão e uma sensação geral de incapacidade.

A abordagem da família por meio de grupo terapêutico oferece uma oportunidade para que as pessoas possam aprender, criar e

executar atividades que propiciem a discussão dos interesses e necessidades relacionados a deficiência. Sabe-se que o ato de

cuidar de uma criança com deficiência é fator causal de estresse. O apoio psicológico e dos outros profissionais da saúde são

atenuantes do impacto negativo na saúde física e mental dos familiares. A escuta ativa do paciente e da família cria um ambiente

propício para surgimento dos conflitos. Logo, deve abranger uma observação criteriosa do meio familiar, escolar e comunitário,

visando as melhores formas de atendimento.

A Estratégia Saúde da Família (ESF) apóia-se na organização territorial para planejar sua atuação. Um dos seus objetivos é a

construção de um novo paradigma para os processos de cuidado à saúde, que considere a família como parte integrante do

processo. A criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) constitui-se como um passo importante para a consolidação

da ESF e especialmente para o desenvolvimento e aprimoramento de um novo modelo de exercício do trabalho em equipe

interdisciplinar. O apoio interdisciplinar preconiza que os profissionais atuem de forma planejada e integrada, no esforço comum

de maximizar a recuperação do paciente e o cuidado com a família. Cada profissional, embora ciente de sua função e do papel dos

demais, compartilha o seu conhecimento visando o melhor atendimento do paciente.

Desenvolvimento

Na tentativa de consolidar essas diretrizes e de atender a população deficiente cadastrada criamos o Grupo Família Feliz. O

planejamento, a discussão das atividades, os profissionais envolvidos e as famílias a serem convidadas foram discutidos na

reunião de matriciamento. O grupo acontece uma vez por mês em um espaço cedido pela comunidade e tem duração de duas

horas. As orientações relacionadas ao processo de reabilitação são abordados pela fisioterapia, terapia ocupacional e

fonoaudiologia. No que se refere aos conflitos familiares e sofrimento psíquico são abordados pela psicologia. As dúvidas

referentes a direitos, cidadania e inclusão são elucidadas pelo assistente social. As esferas de conhecimento se interconectam,

evitando posturas segregatórias valorizando o espaço de troca entre todos os participantes.p

Conclusão

Observamos que o atendimento adequado dessa parcela da população favorece o crescimento do indivíduo e o fortalecimento da

sua família.
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