
                         

   

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  - COEDE/PR

COMISSÃO: Políticas Básicas

DATA:  09/11/2015

CONSELHEIROS PRESENTES:

NOME ENTIDADE QUE REPRESENTA

Claudia Camargo Saldanha SEED

Gilberto Osawa IPC

Raquel Kovac De Muzio C. Bampi SESA

Ricardo Vilarinho UNILEHU

Relatório:

1.1 Formulário  aos  Escritórios  Regionais  da  SEDS  para  informações  sobre  as  instituições  que 

atendem pessoas com deficiência.

A Comissão aprova a versão do formulário.

Parecer do COEDE: Aprovado

1.2 Ofício n°2165/2015 da SESA.

Resposta da SESA informando que a triagem auditiva é realizada por parte dos educadores a partir 

de uma percepção de baixo desempenho, o qual encaminha o aluno para o serviço de referência 

para a realização dos testes específicos. Considerando que o Conselho de Fonoaudiologia determina 

a presença do profissional e materiais específicos, a SESA sugere que a triagem continue sendo 

dessa forma.  

Parecer do COEDE: Aprova o parecer da comissão, também será analisada a possibilidade 

de parceria com a sociedade civil. 

1.3 Síndrome pós poliomielite. Síndrome pós poliomielite.

Contamos com a presença da Sra. Marilene portadora de síndrome pós poliomielite. Ela sugeriu a 

necessidade de capacitação aos profissionais da rede SUS e identificação estatística das pessoas 

com síndrome pós polio no Paraná. 

A SESA encaminhara via e-mail os dados a respeito dos atendimentos com CID de síndrome pos-

polio  no Paraná aos membros da comissão.  Será incluído  o tema no programa de capacitações 

continuada da SESA para 2016.  Informado a existência  do SIDORA, cadastro  de doenças raras 

encontrado no site da FEPE, para que seja preenchido por ela e demais pessoas com a síndrome, 

considerando a divulgação da existência do cadastro. Importante ressaltar que no primeiro semestre 

de 2015, foi encaminhado material informativo sobre a síndrome para todas as 22 Regionais de 

Saúde para que transmitissem a informação a todas as Unidades de Saúde.

Parecer do COEDE: Aprovado
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1.4 Panorama BPC no Paraná.

A  Comissão  concorda  que  todas  as  informações  que  foram  repassadas  pelos  técnicos  da 

SEDS/Superintendência de Assistência Social/Coordenação de proteção social básica Odelita, Rosana 

e David, devam ser repassadas pelos próprios técnicos já que se trata de um tema com muitas  

especificidades.  Sugerimos  que  eles  sejam  convidados  em  uma  data  oportuna,  para  fazer  a 

apresentação  do  Panorama  do  BPC  no  Paraná  na  plenária.  Além  disso,  a  Comissão  sugere  o 

encaminhamento de um oficio  circular  aos 128 municípios  para a adesão/renovação ao BPC na 

Escola. 

Parecer do COEDE: Aprovado
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