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O PAOPE – Pólo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial
da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE de Governador Valadares, Minas
Gerais, presta assistência odontológica ao paciente especial, apresentando
deficiência mental pura ou associada a outras patologias, integrada a uma equipe
multiprofissional nas seguintes áreas: Serviço Social, Psicologia, Medicina,
Enfermagem, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
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Este trabalho, a ser apresentado em forma de pôster tem, como objetivo,
descrever o perfil socioeconômico e cultural dos usuários assistidos no PAOPE,
através de análise de 996 prontuários cadastrados até junho de 2006. Os resultados
são referentes: ao sexo (há incidência do sexo masculino); faixa etária (varia entre
oito e quatorze anos de idade); a procedência (57% são de Governador Valadares);
programas socioasssistenciais (a grande maioria não estava incluída em Programas
de Proteção Social de Média Complexidade, para Habilitação, Reabilitação ou
Sociabilização); situação socioeconômica (prevalência de famílias com renda inferior
a três salários mínimos vigentes); escolaridade dos pais (a grande maioria não
concluiu o segundo grau); profissão dos pais (sem qualificação profissional, a grande
maioria encontra-se no mercado informal); estado civil dos pais (apesar de
apresentarmos um dado de 52% casados, estamos cientes de que esse fato pode
não ser conclusivo, em virtude de conflitos observados nas relações familiares).
Concluiu-se que o perfil dos usuários do PAOPE é de baixo nível sócioeconômico e cultural, e que estes se encontravam excluídos ou desassistidos de
programas de proteção social e especial. O PAOPE, além de prestar assistência
odontológica, busca reverter essa situação de exclusão, estimulando-os a
participarem de seminários, palestras e encontros na Associação de Pais e Amigos
do PAOPE, uma vez que o objetivo visado é promover a inclusão social e a melhoria
na qualidade de vida.
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