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Objetivo

Histórico

Metodologia

1

1

2

Parte I – Prefácio

Parte II – Contextualização da pessoa 
                com deficiência

A finalidade do presente documento é apresentar as diretrizes e as ações da atenção à 
saúde da pessoa com deficiência intelectual do município de Belo Horizonte, ofertadas na 
Atenção Primária à Saúde (APS) pelas equipes que oferecem cuidados em reabilitação (Nú-
cleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica – NASF-AB) e na atenção especializada 
pelos centros de reabilitação, de forma complementar e em articulação às ações já instituídas 
na rede SUS-BH.

Estão contemplados os conceitos orientadores sobre deficiência intelectual, os critérios 
de elegibilidade para encaminhamento dos casos, modalidades de intervenção, organização 
do cuidado de acordo com a faixa etária, avaliação e reavaliação e fluxos de acesso.

A elaboração das diretrizes para a atenção à saúde da pessoa com deficiência intelectual 
na rede de reabilitação do SUS-BH baseou-se na consulta às portarias e publicações recentes 
do Ministério da Saúde (MS) referentes à política da pessoa com deficiência, no conceito de 
clínica ampliada compartilhada, na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapaci-
dade e Saúde (CIF), artigos e publicações atualizados sobre o assunto. Também foi baseada 
em informações e experiências de profissionais da própria rede, de outros serviços especiali-
zados no município de Belo Horizonte e experiências de serviços de outros municípios.

A maneira como a humanidade se relaciona com as Pessoas com Deficiência (PcD) vem 
variando ao longo dos tempos, acompanhando sua evolução histórica, social e cultural. Ter 
conhecimento da história facilita a compreensão sobre a deficiência.          

Historicamente é possível distinguir 5 fases principais:   



DIRETRIZES PARA A ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA REDE DE REABILITAÇÃO DO SUS-BH

5

A) Eliminação: A Pessoa com Deficiência era vista como um fardo para a sociedade e 
deveria ser eliminada (morta, exposta e/ou abandonada).

B) Tolerância cristã: A Pessoa com Deficiência ainda era vista como um fardo, mas com 
a influência do catolicismo, aquele que se sujeitasse à penitência de cuidar dela alcan-
çaria o céu.

C) Segregação: A Pessoa com Deficiência incomodava a sociedade de várias maneiras e 
deveria ser afastada do convívio social, vivendo em instituições.

D) Integração: Na década de 1960 foi proposta a integração das pessoas com deficiência. 
O progresso da ciência possibilitou a esperança de cura e de reabilitação. A Pessoa com 
Deficiência podia ser integrada à sociedade se reabilitada e adequada aos padrões de 
convívio social (até então era retirada do convívio social).

E) Inclusão: Na década de 1980, surgiu um novo paradigma de que a pessoa com defi-
ciência tinha direito à convivência não segregada. A Pessoa com Deficiência tinha seu 
papel individual e social respeitado e a sociedade é que devia adaptar-se para acolhê-la 
e promover seu máximo desenvolvimento possível.

Cada uma dessas visões continha em si um julgamento do valor e do papel social da PcD. 
Predominaram em diferentes momentos históricos, mas ainda podem ser identificadas nos 
dias de hoje, convivendo TODAS em maior ou menor destaque.

É importante observar e compreender quais dessas formas direcionam e determinam as 
diferentes atitudes profissionais, educacionais, sociais, familiares e pessoais. E também quais 
visões embasam as principais políticas públicas referentes às PcD.

Apesar da presença de alguns retrocessos pontuais, a tendência mundial atual encontra-
-se direcionada à promoção da real inclusão social da PcD.

A convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 13 
de dezembro de 2006 e ratificada pelo Brasil pelos decretos 186 e 6449 de 2008, definiu 
pessoas com deficiência como “aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas”.

Em relação a um conceito mais antigo, fixado pela portaria MS/GM nº 1060 de 05/06/2002 
que considerava “pessoa portadora de deficiência aquela que apresenta, em caráter perma-
nente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatô-
mica, que geram incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão conside-
rado normal para o ser humano”, pode-se perceber uma grande mudança em sua essência. 

O foco que antes estava na PESSOA que apresentava-se incapaz e anormal devido a uma 
condição particular, pessoal, agora transfere-se para a RELAÇÃO entre seus impedimentos e 
as barreiras existentes no mundo para que a sua participação possa ser efetiva e plena.

A questão deixa de ser apenas mudar o indivíduo com deficiência na tentativa de “nor-
malizá-lo” ou assisti-lo como incapaz para ter então uma abrangência maior de transformar 
a sociedade, diminuindo suas barreiras e construindo acessos para que esse indivíduo tenha 
seus direitos garantidos e suas oportunidades equiparadas àquelas das demais pessoas. A 
intenção de atuação em relação a esse grupo deixa de ser assistencialista apenas, transfor-
mando-se em uma política de promoção de direitos.
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Conceitos2

Conceitos da pessoa com deficiência

Conceito de deficiência intelectual

Conceito da deficiência intelectual segundo a AAIDD

2.1

Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 
demais pessoas (BRASIL, 2009). 

2.2

2.2.1

Segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência (2012), a deficiência intelectual é con-
siderada como um estado de desenvolvimento incompleto ou estagnado, resultando em 
dificuldades no processo de aprendizagem, de entendimento, nos aspectos mnemônicos 
e no uso de recursos aprendidos frente a situações do cotidiano. As causas são associadas a 
uma variedade de fatores, que vão desde condições sindrômicas, lesões cerebrais, enfermi-
dades que provocam alterações de âmbito físico, sensorial e/ou neurológico, dentre outros. 
Todo esse conjunto de situações tem como fator resultante comum disfunções cognitivas e 
de linguagem, resultando em dificuldades nos processos de comunicação e aprendizagem. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a Deficiência Intelectual se refere a um funcio-
namento intelectual significativamente inferior à média, acompanhado por diminuição no 
funcionamento adaptativo, manifestado durante o período de desenvolvimento. Está pre-
sente quando existe déficit em duas ou mais áreas de competências adaptativas entre as dez 
previstas (comunicação, cuidados pessoais, autonomia em casa, competências sociais, utili-
zação de recursos comunitários, iniciativa e responsabilidade, saúde e segurança, aptidões 
acadêmicas funcionais, lazer e trabalho). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

Tais conceitos são pautados pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapaci-
dade e Saúde (CIF), que pressupõe a existência de uma condição de saúde (doença, transtor-
no, lesão) que gera deficiência, acarretando limitação não só do ponto de vista das estruturas 
corporais, mas também na realização das atividades e na restrição da participação social. Este 
conceito considera relevantes os fatores pessoais, ambientais e sociais. Se tais fatores são fa-
voráveis, eles são considerados facilitadores da inclusão social e da promoção de autonomia 
e independência, mas se eles constituírem barreiras, pela inexistência ou precariedade, são 
considerados dificultadores ou impeditivos. 

Segundo a AAIDD- Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento 
(2010, p. 1 AADD, 2016) a deficiência intelectual “é a deficiência caracterizada por limitações 
no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, que envolve habilidades 
conceituais, sociais e práticas. Essa deficiência origina-se antes dos 18 anos de idade”. 
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Algumas premissas estão na base da definição oficial da AAIDD: 

A) As limitações no funcionamento intelectual devem ser consideradas nos contextos 
comunitários típicos da faixa etária e da cultura da pessoa.

B) A avaliação da deficiência intelectual deve considerar a diversidade linguística e cul-
tural, além dos fatores comunicativos, sensoriais e motores da pessoa.

C) Limitações coexistem com capacidades.
D) As limitações são identificadas objetivando a oferta de apoios necessários.
E) Os apoios têm efeito positivo no funcionamento da pessoa com deficiência intelectual, 

considerando sua aplicação na intensidade e duração necessárias.

A pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade para realizar atividades comuns do 
dia a dia. As limitações podem estar associadas a duas ou mais áreas de habilidades adapta-
tivas, tais como:

• Comunicação.
• Cuidado pessoal.
• Habilidades sociais.
• Utilização dos recursos da comunidade.
• Saúde e segurança.
• Habilidades acadêmicas.
• Lazer.
• Trabalho.

Conceitos de deficiência intelectual segundo DSM-52.2.2

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psi-
quiátrica Americana (DSM-5), publicado em 2013, a deficiência intelectual é um transtorno 
do neurodesenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptati-
vos, nos domínios conceitual, social e prático.

O termo deficiência intelectual, no DSM-5 substitui o termo retardo mental do DSM-IV. 
Caracteriza-se por déficits em capacidades mentais genéricas, como raciocínio, solução de 
problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendi-
zagem pela experiência.

Os déficits resultam em prejuízos no funcionamento adaptativo, de modo que o indiví-
duo não consegue atingir padrões de independência pessoal e responsabilidade social em 
um ou mais aspectos da vida diária, incluindo comunicação, participação social, funciona-
mento acadêmico ou profissional e independência pessoal em casa ou na comunidade.
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Diagnóstico e classificação3

DSM-53.1

De acordo com o DSM-5, para o diagnóstico de deficiência intelectual, os critérios abaixo 
devem ser preenchidos:

A) Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, planeja-
mento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica, aprendizagem pela 
experiência. Incluindo a compreensão verbal, memória de trabalho, raciocínio per-
ceptivo, raciocínio quantitativo, pensamento abstrato e eficiência cognitiva.

B) Déficits em funções adaptativas referem-se à capacidade de uma pessoa em alcan-
çar os padrões de sua comunidade com relação à independência pessoal, respon-
sabilidade social em comparação a outras pessoas com idade e antecedentes sócio 
culturais similares. 

 O domínio adaptativo envolve:
• Domínio conceitual (acadêmico): memória, linguagem, leitura escrita, raciocínio 

matemático, aquisição de conhecimentos práticos, solução de problemas e julga-
mento em situações novas.

• Domínio social: percepção de pensamentos, sentimentos, experiências dos ou-
tros, empatia, habilidades de comunicação interpessoal, habilidade de amizade, 
julgamento social e outros.

• Domínio prático: envolve aprendizagem e autogestão na vida inclusive cuidados 
pessoais, responsabilidades profissionais, controle do dinheiro, recreação, autocon-
trole comportamental, organização de tarefas escolares e profissionais, entre outros.

C) Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do desenvolvimento.

Para que se tenha diagnóstico de deficiência intelectual os déficits do funcionamento adap-
tativo (critério B) devem estar diretamente relacionados aos déficits das funções intelectuais (cri-
tério A). O critério B é preenchido quando pelo menos um domínio conceitual, social ou prático 
estiver prejudicado a ponto de ser necessário apoio contínuo para que a pessoa tenha desem-
penho adequado em um ou mais de um local como: escola, trabalho, casa ou comunidade. 

Os critérios baseiam-se na avaliação clínica e em testes padronizados das funções adap-
tativas e intelectual.

O DSM-5 não classifica a deficiência intelectual em níveis de gravidade com base no 
quociente de inteligência (QI), mas conforme o funcionamento/comportamento adaptativo, 
o qual determina os tipos de apoios necessários para a realização de atividades.

Os tipos de apoios podem ser classificados como:

• Intermitentes:  apoio  apenas quando necessário.
• limitado: duração contínua, por tempo limitado, mas não intermitente (p. ex: apoio na 

escola ou trabalho).
• Contínuo: apoio caracterizado pela regularidade, normalmente diário. 
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• Pervasivo: apoio constante e intenso, necessário em diferentes áreas de atividade da vida.

É importante considerar o tempo de permanência do apoio, frequência, em qual am-
biente é necessário, os custos e quem fará o apoio.

Os níveis de deficiência intelectual são classificados nas seguintes categorias:  leve, mo-
derada, grave e profunda, definidas com base no comportamento adaptativo e descritas 
nos domínios conceitual, social e prático, com indicadores do nível de apoio requerido pela 
pessoa em cada situação.

Portanto, o enfoque está em identificar a necessidade do indivíduo e suas particularida-
des para subsidiar a oferta de apoio que ele necessita nas várias áreas da sua vida (autocui-
dado, lazer etc.).
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Classificação de Níveis de gravidade de acordo 
com DSM-5

3.1.1

Nível de 
gravidade Domínio Conceitual Domínio Social Domínio Prático

Leve

Em idade pré escolar pode 
não haver diferenças concei-
tuais óbvias. 
Para adultos e crs em idade 
escolar existem dificuldades 
na aprendizagem de leitura/
escrita, matemática, tempo 
ou dinheiro, sendo necessário 
apoio em uma ou mais áreas 
para o alcance das expecta-
tivas associadas à idade. Nos 
adultos, o pensamento abs-
trato, as funções executivas 
(planejamento, elaboração de 
estratégias, definição de prio-
ridades, e flexibilidade cogniti-
va) e memória de curto-prazo, 
bem como uso funcional de 
habilidades acadêmicas (leitu-
ra, controle do dinheiro) estão 
prejudicados. Há abordagem 
concreta de problemas e so-
luções em comparação com 
indivíduos na mesma faixa 
etária.

Comparado com indivíduos 
da mesma faixa etária com 
desenvolvimento típico, o in-
divíduo se mostra Imaturo nas 
relações sociais. 
Pode haver dificuldade em 
perceber com precisão pistas 
sociais dos pares. Comunica-
ção, conversação e linguagem 
são mais  concretas ou imatu-
ras do que o esperado para a 
idade.  Pode haver dificuldades 
na regulação da emoção e do 
comportamento de uma for-
ma adequada à idade; tais difi-
culdades são percebidas pelos 
pares em situações sociais.
Há compreensão limitada dos 
riscos em situações sociais, o 
julgamento social é imaturo 
para a idade e a pessoa corre 
o risco de ser manipulada pe-
los outros. 

O indivíduo pode funcionar 
de acordo com a idade nos 
cuidados pessoais. Precisa de 
algum apoio nas tarefas com-
plexas da vida diária na com-
paração com os pares. Na vida 
adulta, os apoios costumam 
envolver compras de itens 
para a casa, transporte, orga-
nização do lar e dos cuidados 
com os filhos, preparo de ali-
mentos, atividades bancárias 
e controle do dinheiro. As ha-
bilidades recreativas asseme-
lham-se às dos companheiros 
de faixa etária, embora o juízo 
relativo ao bem-estar e à orga-
nização da recreação precise 
de apoio. Na vida adulta, pode 
conseguir emprego em fun-
ções que não  enfatizem habi-
lidades conceituais. Os indiví-
duos em geral necessitam de 
apoio para tomar decisões de 
cuidados de saúde e decisões 
legais, bem como para apren-
der a desempenhar uma pro-
fissão de forma competente. 
Apoio costuma ser necessário 
para criar uma família.
Cuidados pessoais adequa-
dos.
Supervisão em tarefas com-
plexas da vida diária e prática.
Dificuldade em atividades 
competitivas.



DIRETRIZES PARA A ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA REDE DE REABILITAÇÃO DO SUS-BH

11

Moderado

Durante todo o desenvolvimen-
to, as habilidades conceituais 
individuais ficam bastante atrás 
das dos companheiros. Nos pré 
escolares, desenvolvimento 
mais lento das competências 
linguísticas, pré acadêmicas. 
Nas crianças em idade escolar, 
ocorre lento progresso da leitu-
ra/escrita, matemática, compre-
ensão do tempo ou dinheiro, 
com limitações marcadas na 
comparação com os colegas. 
Nos adultos, o desenvolvimento 
de habilidades acadêmicas cos-
tuma mostrar-se em um nível 
elementar, havendo necessida-
de de apoio para todo emprego 
de habilidades acadêmicas no 
trabalho e na vida pessoal. 
Necessária assistência diária 
contínua na realização de ta-
refas conceituais do dia-a-dia, 
sendo que outras pessoas po-
dem assumir integralmente 
essas responsabilidades pelo 
indivíduo.

Diferenças evidentes no com-
portamento social e comunica-
tivo.
A linguagem falada é menos 
complexa, sendo a principal for-
ma de comunicação.
Consegue estabelecer relações 
de amizade duradouras, e rela-
ções amorosas em idade adulta.  
Dificuldades na compreensão 
ou interpretação correta de pis-
tas sociais.
A capacidade de julgamento/
análise social e tomada de de-
cisão estão limitadas e requer 
assistência em decisões impor-
tantes.

Independente para AVD e ati-
vidades instrumentais embora 
seja necessário um longo perí-
odo de ensino e tempo para a 
sua independência. 
A autonomia requer apoio 
de terceiros, para auxiliar nas 
várias responsabilidades, tais 
como horários, transportes, 
benefícios de saúde, lazer e 
gestão do dinheiro.
Comportamentos desadapta-
dos estão presentes numa mi-
noria significativa, originando 
problemas sociais.

Grave

Aquisição limitada das capaci-
dades conceituais. 
Dificuldades na compreensão 
da escrita, conceitos envol-
vendo números, quantidades, 
tempo e dinheiro.
Requer apoios permanentes 
para resolução de problemas 
ao longo da vida.

Linguagem (falada) limitada 
em termos de morfossintaxe. 
O discurso e a comunicação 
baseiam-se nos eventos da 
vida diária/relato resumido 
com palavras ou frases sim-
ples, podendo ser comple-
mentados através de meios de 
comunicação aumentativa. 
A linguagem é usada para a 
comunicação social, mais do 
que como meio de explicação. 
Os sujeitos compreendem o 
discurso simples e a comuni-
cação gestual. 
Para segurança emocional, as 
relações pessoais representam 
um importante apoio. 

Dependente para supervisão 
das AVD e atividades instru-
mentais.
Incapacidade para tomar deci-
sões responsáveis a respeito do 
seu bem-estar ou de outros.  
A aquisição de competências 
em todos os domínios envolve 
ensino a longo prazo e apoio 
contínuo. 
Podem estar presentes com-
portamentos desadaptados, 
incluindo a auto-agressão/mu-
tilação.
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Profundo

Capacidades conceituais en-
volvem o mundo concreto, em 
vez dos processos simbólicos e 
abstratos. 
Pode ser capaz de utilizar ob-
jetos de forma funcional para 
o cuidado pessoal, trabalho e 
lazer se treinados. Porém, al-
terações motoras e sensoriais 
podem limitar a habilidade 
funcional. 
Podem ser adquiridas determi-
nadas capacidades visuoespa-
ciais, tais como pareamentos, 
classificação, categorização, 
seriação.

Compreensão muito limitada 
da comunicação simbólica na 
fala ou gesto.
Pode compreender instruções 
simples com gestos. 
Consegue expressar desejos e 
emoções através de comuni-
cação não-verbal e não-sim-
bólica. 
O sujeito demonstra satisfação 
com familiares e outros cuida-
dores. 
Inicia e responde a interações 
sociais através de pistas con-
cretas.

Dependente para AVD, saúde 
e segurança. Pode participar 
de parte de uma atividade em 
processo supervisionado.
Na ausência de alterações físi-
cas graves participa de ativida-
des e tarefas limitadas às ações 
simples, com elevado nível de 
apoio. 
Atividades recreativas, incluem 
ouvir música, ver filmes, passe-
ar com apoio adequado.
Alterações físicas e sensoriais 
são limitações à participação 
social.
Podem estar presentes com-
portamentos desadaptados.

CID 10 e CID 11 

Diagnóstico diferencial 

3.2

3.3

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde (mais conhecida como CID) teve sua 11ª versão (CID-11) divulgada pela Organização 
Mundial de Saúde em 18 de junho de 2018 e entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. 
Nesta versão o quadro de Deficiência Intelectual encontra-se no grupo de Transtornos do 
Neurodesenvolvimento, com a denominação de Transtorno do Desenvolvimento Intelectual. 

Na CID-10 (atualmente em vigor, e que será substituída pela CID-11) este quadro tem 
ainda a denominação de Retardo Mental e tem a classificação de níveis de gravidade baseada 
no valor do QI (F-70 a F 79):

• (F70) Retardo Mental Leve.
• (F71) Retardo Mental Moderado.
• (F72) Retardo Mental Grave.  
• (F73) Retardo Mental Profundo.
• (F78) Outro Retardo Mental.
• (F79) Retardo Mental Não Especificado.

O diagnóstico de deficiência intelectual deve ser feito sempre que atendidos os critérios 
A (Déficits em Funções Intelectuais), B (Déficits em Funções Adaptativas) e C (Início dos défi-
cits intelectuais e adaptativos durante o período do desenvolvimento). O diagnóstico de defi-
ciência intelectual jamais deve ser pressuposto em razão de determinada condição genética 
ou médica. Uma síndrome genética associada à deficiência intelectual deve ser registrada 
como um diagnóstico concorrente com a deficiência intelectual.
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Transtornos neurocognitivos maiores e leves
 A deficiência intelectual é definida como um transtorno do neurodesenvolvimento e é 

diferente dos transtornos neurocognitivos, que se caracterizam por perda do funcionamen-
to cognitivo. Um transtorno neurocognitivo maior pode ocorrer concomitantemente com 
deficiência intelectual (exemplo: pessoa com síndrome de Down que desenvolve doença 
de Alzheimer ou pessoa com deficiência intelectual que perde um pouco mais a capacidade 
cognitiva após um traumatismo encefálico). Em casos assim, podem ser feitos diagnósticos 
de deficiência intelectual e transtorno neurocognitivo.

Transtornos da comunicação e transtorno específico da aprendizagem
Esses transtornos do neurodesenvolvimento são específicos do domínio da comunica-

ção e da aprendizagem, não exibindo déficits no comportamento intelectual e adaptativo. 
Podem ser comórbidos com deficiência intelectual. Ambos os diagnósticos são feitos se a 
totalidade dos critérios para deficiência intelectual e para transtorno da comunicação ou 
específico da aprendizagem for preenchida. 

Transtorno do espectro autista
Os déficits sociocomunicacionais e comportamentais inerentes ao transtorno do espec-

tro autista podem ser confundidos com um quadro de deficiência intelectual. A investigação 
adequada da função intelectual no transtorno do espectro autista é fundamental, com reava-
liação ao longo do período do desenvolvimento particularmente na primeira infância.

Comorbidades4

A ocorrência concomitante de condições mentais, do neurodesenvolvimento, médicas 
e físicas são frequentes na deficiência intelectual, com taxas de algumas condições (p.ex., 
transtornos mentais, paralisia cerebral e epilepsia) 3 a 4 vezes mais altas que na população 
em geral. O prognóstico e o resultado de diagnósticos comórbidos podem ser influenciados 
pela presença da deficiência intelectual. 

Os procedimentos de avaliação podem demandar mudanças em função dos transtornos 
associados, tais como transtornos da comunicação, transtorno do espectro autista e transtor-
nos motores, sensoriais e outros. É essencial a identificação de sintomas como irritabilidade, 
desregulação do humor, agressividade, problemas alimentares e problemas do sono, bem 
como a avaliação da função adaptativa em locais variados da comunidade.    

Os transtornos mentais e do neurodesenvolvimento comórbidos mais comuns são: transtor-
no de déficit de atenção/hiperatividade, transtornos depressivo e bipolar, transtornos de ansieda-
de, transtorno do espectro autista, transtorno do movimento estereotipado (com ou sem com-
portamento autolesivo), transtornos do controle de impulsos e transtorno neurocognitivo maior. 

Um transtorno depressivo maior pode ocorrer nos diferentes níveis de gravidade da defi-
ciência intelectual. Comportamento autolesivo requer imediata atenção diagnóstica, poden-
do gerar um diagnóstico separado de transtorno do movimento estereotipado. Indivíduos 
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com deficiência intelectual, em especial os com uma deficiência mais grave, podem também 
evidenciar agressividade e comportamentos disruptivos, inclusive causando danos a outros 
ou destruindo propriedades.    

Organização da rede de reabilitação para a 
pessoa com deficiência intelectual

1

Parte III – Rede de cuidados

O Ministério da Saúde instituiu em 2012 a “Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
no âmbito do SUS”, com ações em todos os pontos de atenção: atenção básica; atenção es-
pecializada em reabilitação auditiva, física, visual, intelectual, ostomia e múltiplas deficiências; 
urgência e emergência.  De acordo com o instrutivo de reabilitação, a operacionalização do 
cuidado integral na atenção especializada acontece nos Centros Especializados em Reabili-
tação (CER) e nos Centro de Especialidades Odontológicas. O CER é um ponto de atenção 
ambulatorial especializado em reabilitação, que realiza diagnóstico, tratamento, concessão, 
adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede 
de atenção à saúde no território, e poderá ser organizado das seguintes formas:

I - CER composto por dois serviços de reabilitação habilitados - CER II;
II - CER composto por três serviços de reabilitação habilitados - CER III; e
III - CER composto por quatro ou mais serviços de reabilitação habilitados - CER IV.

A proposta do Ministério da Saúde é que os CER assumam as seguintes atribuições:

• Produzir em conjunto com o usuário, seus familiares e acompanhantes, e de forma 
matricial na rede de atenção, um Projeto Terapêutico Singular, baseado em avaliações 
multidisciplinares das necessidades e capacidades funcionais de cada pessoa. O pro-
jeto deve incluir dispositivos e se necessário tecnologias assistivas, ter foco na produ-
ção da autonomia com o máximo de independência em diferentes aspectos da vida.

• Garantir que a indicação de dispositivos assistivos sejam criteriosamente escolhidos, bem 
adaptados e adequados ao ambiente físico e social, garantindo o uso seguro e eficiente.

• Melhorar a funcionalidade e promover a inclusão social das pessoas com deficiência 
em seu ambiente social, através de medidas de prevenção da perda funcional, de 
redução do ritmo da perda funcional, da melhora ou recuperação da função; da com-
pensação da função perdida; e da manutenção da função atual.

• Estabelecer fluxos e práticas contínuas de cuidado à saúde, coordenadas e articuladas 
entre os diferentes pontos de atenção da rede de cuidados às pessoas com deficiência 
em cada território.
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• Realizar ações de apoio clínico-assistencial na Atenção Básica, no âmbito da Região de 
Saúde de seus usuários, compartilhando a responsabilidade com os demais pontos 
da Rede de Atenção à Saúde.

• Articular-se com a Rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) da Região de Saú-
de a que pertença, para acompanhamento compartilhado de casos, quando necessário.

• Articular-se com a Rede de Ensino da Região de Saúde a que pertença, para identifi-
car crianças e adolescentes com deficiência e avaliar suas necessidades; dar apoio e 
orientação aos educadores, às famílias e à comunidade escolar, visando à adequação 
do ambiente escolar às especificidades das pessoas com deficiência. 

Em Belo Horizonte, em dezembro de 2016, foi habilitado um CER (Modalidade IV) no Cen-
tro de Referência em Reabilitação Noroeste - CREAB Noroeste, prevendo, neste serviço, a oferta 
de ações de reabilitação nas modalidades física, intelectual, auditiva e visual.  No mesmo ano 
foi inaugurado o Centro de Referência em Reabilitação Venda Nova, para atendimento nas 
modalidades de reabilitação física e intelectual. Após o início nessas unidades, o serviço de 
atendimento em reabilitação intelectual tem se estendido em toda a rede própria e rede con-
tratada/conveniada. Em agosto 2019 os centros de referência em reabilitação Venda Nova, Leste 
e Centro Sul foram habilitados pelo Ministério da Saúde como CER II, nas modalidades física e 
intelectual. Sendo assim, o município de Belo Horizonte conta atualmente com 4 CER. 

Na Atenção Primária, levando em consideração o cuidado integral à saúde, é previsto que 
as equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) realizem ações 
de cuidado em reabilitação. Segundo o Ministério da Saúde, “o NASF na reabilitação tem um 
importante papel no sentido de provocar, capacitar, instituir e assistir às equipes vinculadas no 
planejamento, execução de atividades e monitoramento de ações. Para tal, levam em conside-
ração a realidade do território adscrito e as necessidades das equipes apoiadas e diretamente 
os usuários, buscando identificar os casos a serem resolvidos na atenção básica e suas tecno-
logias de cuidado, evitando encaminhamentos desnecessários para outros pontos de atenção. 
(...) Os profissionais do NASF-AB realizam intervenções de reabilitação considerando a avaliação 
funcional e sócio familiar, os objetivos a curto, médio e longo prazo e os recursos disponíveis”. 
Orientados pela lógica do apoio matricial, os profissionais do NASF-AB devem oferecer ações 
específicas e compartilhadas com profissionais das equipe de Saúde da Família (eSF) e Atenção 
Básica (AB) de cuidado direto ao usuário, sejam individuais e coletivas, enquanto ações clínico-
-assistenciais. O apoio matricial prevê também ofertas de educação permanente às equipes 
apoiadas, qualificação de encaminhamentos a outros pontos de atenção, gerenciamento de 
filas de espera, mapeamento de usuários com necessidade de cuidados em reabilitação nos 
territórios junto às eSF e articulações / intervenções intersetoriais.
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Princípios norteadores da rede de reabilitação 
SUS-BH 

2

A rede de reabilitação do Município de Belo Horizonte vem desenvolvendo reorientação 
do modelo assistencial. Nesse sentido vem, progressivamente, adotando o Modelo Biopsi-
cossocial como referência para suas práticas em saúde. 

O Modelo Biopsicossocial aborda a interação entre as várias dimensões da saúde e os 
fatores contextuais. As dimensões de saúde (biológica, individual e social) são descritas nos 
componentes: estrutura e função do corpo, atividade e participação. Os aspectos contextuais 
compreendem os fatores ambientais e pessoais. Desta forma, uma disfunção ou incapacida-
de em um domínio representa uma interação entre uma condição de saúde (doença, trauma, 
lesão) e o contexto de vida do sujeito. (Sampaio e Luz, 2009).  

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), proposta e 
elaborada pela Organização Mundial de Saúde, baseia-se no Modelo Biopsicossocial e apre-
senta a interação entre os vários domínios determinantes da condição de saúde de um indi-
víduo através do esquema abaixo:

A Classificação Internacional de Doenças (CID) oferece um modelo etiológico das condi-
ções de saúde como doenças, transtornos ou lesões. A funcionalidade e a incapacidade asso-
ciadas a essas condições de saúde são classificadas na CIF. A CID fornece um diagnóstico das 
doenças, transtornos e outras condições de saúde, e essas informações são complementadas 
pela CIF sobre o impacto dessas condições na vida do indivíduo, considerando suas estru-
turas e funções corporais, as atividades realizadas em sua rotina diária e sua participação no 
contexto social em que está inserido. A CIF e a CID são duas classificações complementares 
de referência da OMS e recomenda-se o uso das duas classificações em conjunto. 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é utilizada 
como instrumento de uniformização da linguagem, para os diferentes conceitos que envol-
vem o processo de reabilitação e compreende: 
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A) Deficiência - uma perda ou anormalidade de uma estrutura do corpo ou de uma 
função fisiológica (incluindo funções mentais).

B) Anormalidade - utilizado, apenas para referir-se a uma variação significativa das nor-
mas estatisticamente estabelecidas, como um desvio de uma média na população 
obtida usando normas padronizadas de medidas.

C) Incapacidade -  toda restrição ou falta, devida a uma deficiência da capacidade de 
realizar uma atividade na forma ou na medida em que se considera normal diante 
padrões sociais.

D) Atividade -  execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo.
E) Participação  - o envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real.
F) Fatores contextuais  - englobam fatores pessoais (histórico particular como hábitos, 

educação, maneiras de enfrentar problemas, entre outros) e os fatores ambientais 
que constituem o ambiente físico, social e de atitudes.

A interação dinâmica entre todos estes componentes, isto é, a concepção de que uma 
intervenção num elemento pode modificar um ou vários outros elementos, transformam o 
processo de reabilitação a todo o momento (CIF, 2003). 

Cabe ressaltar que “corpo” descrito nos componentes da CIF refere-se ao organismo hu-
mano como um todo. As funções mentais (ou psicológicas) são, portanto, incluídas nas fun-
ções do corpo (CIF, 2003).

O cuidado à pessoa com deficiência intelectual deve atender às demandas de habilita-
ção e de reabilitação de cada indivíduo, no atual momento de sua vida, tendo como objetivo 
o alcance da máxima funcionalidade dentro da sua dinâmica de vida.  A avaliação fundamen-
tada na CIF e, consequentemente, no Modelo Biopsicossocial irá permitir a compreensão das 
necessidades de cada pessoa, considerando todos os aspectos de sua vida, o impacto da 
deficiência sobre sua rotina diária, as barreiras e os facilitadores envolvidos nesse processo. O 
resultado dessa avaliação irá nortear a elaboração das estratégias de ação, considerando os 
fatores clínicos, emocionais, ambientais, sociais e, acima de tudo as expectativas do sujeito e 
de sua família. 

Apresentamos a seguir os fundamentos conceituais e operacionais da Rede de Cuidados 
à Pessoa com Deficiência Intelectual, com o propósito de que as ações de cuidado resultem 
de forma efetiva em transformações relevantes no contexto de vida frente às necessidades 
de cada indivíduo:

• Integralidade: a atenção integral ao sujeito pode ser compreendida em três sentidos: 
a abordagem integral, levando em consideração, além das questões biológicas, seu 
contexto social, familiar e cultural; as práticas de saúde organizadas a partir da inte-
gração das ações de promoção, prevenção, reabilitação; a organização do sistema de 
saúde de forma a garantir o acesso a todas as redes de atenção, conforme as necessi-
dades de sua população;

• Articulação em rede: a atenção à pessoa com Deficiência Intelectual deve aconte-
cer de forma articulada entre os diversos dispositivos, equipes e serviços da Atenção 
Primária (APS) e da Atenção Especializada à Saúde. Com o objetivo de garantir maior 
resolutividade, promoção da autonomia e da cidadania das pessoas com Deficiência 
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Intelectual e suas famílias, é importante ir além do campo da saúde, buscando articu-
lações intersetoriais sempre que necessário. Também podem compor a rede disposi-
tivos comunitários não – governamentais. Para melhor articulação em rede, a noção 
de território é especialmente orientadora, sendo a APS a coordenadora do cuidado.

• Clínica Ampliada: a abordagem ao sujeito com Deficiência Intelectual deve ser orien-
tada pelos eixos fundamentais da compreensão ampliada do processo de saúde/
doença (modelo biopsicossocial) e pela construção compartilhada dos diagnósticos 
e terapêuticas, buscando-se a articulação e inclusão de diversos saberes. 

• Apoio matricial: através da lógica de apoio entre as equipes, é possível assegurar 
suporte técnico-pedagógico (educação permanente), além do atendimento clínico 
específico sempre que necessário, dentro da premissa de co-responsabilização das 
equipes pelo cuidado. 

• Projeto Terapêutico Singular (PTS): para casos complexos, o PTS é resultado da dis-
cussão coletiva de uma equipe interdisciplinar e usuário / família, podendo incluir 
outros serviços. É uma ferramenta que irá auxiliar na compreensão do sujeito com 
alguma demanda de cuidado em habilitação/reabilitação intelectual e na definição 
de ações e metas, prazos e profissionais de referência.

• Projeto Terapêutico: é uma diretriz organizacional específica para a Atenção Especia-
lizada. Consiste na elaboração de plano de intervenção individualizado, alcançável e 
mensurável, com estabelecimento de metas específicas a curto, médio e longo prazo, 
e com reavaliações semestrais. 

Critérios de elegibilidade, conforme 
diagnóstico, para a reabilitação na rede 
complementar

3

Para encaminhamento às equipes de reabilitação intelectual dos serviços próprios será 
considerado o diagnóstico de Deficiência Intelectual, segundo os critérios do DSM-5, asso-
ciado ao quadro funcional do usuário e às necessidades apresentadas por ele e/ou pela fa-
mília, para definição das linhas de cuidado e prioridades na elaboração do Plano Terapêutico 
Individual (PTI). Para os serviços contratados da Rede SUS-BH, os documentos orientadores 
serão os Critérios de Encaminhamento para a Reabilitação Infantil (Anexo 1) e os critérios de 
encaminhamento para as oficinas terapêuticas (Anexo 2).

Serão considerados para exclusão os seguintes diagnósticos quando isolados:

• TDAH.
• Distúrbio aprendizagem.
• Demência.
• Déficit cognitivo adquirido após 18 anos de idade.
• Distúrbio Específico de Linguagem (DEL).
• Outros transtornos mentais, emocionais e comportamentais.



DIRETRIZES PARA A ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA REDE DE REABILITAÇÃO DO SUS-BH

19

O cuidado em reabilitação4

É importante o entendimento de reabilitação como um processo de duração limitada 
e com objetivos definidos, com vistas a permitir que uma pessoa com deficiência alcance o 
nível físico, mental e/ou social funcional máximo, proporcionando-lhe os meios de modificar 
a sua própria vida. Neste sentido o processo pode abranger diferentes medidas a fim de mi-
nimizar, reparar e/ou compensar a perda de uma função ou de uma limitação, facilitando sua 
inclusão plena em todas as esferas da vida social (ONU, 1996).

O cuidado específico em reabilitação pode acontecer na Atenção Primária à Saúde (APS) 
através das equipes do NASF-AB ou na Rede Complementar nos CREABs/CER ou nos serviços 
contratados/conveniados conforme a tecnologia mais indicada para cada caso. Ressalta-se 
que para acompanhamento na Rede Complementar a porta de entrada é sempre a Atenção 
Primária à Saúde, sendo necessária avaliação pelo NASF-AB. 

As propostas terapêuticas para o desenvolvimento de habilidades e de vida autônoma 
incluem: 

• Diagnóstico e avaliação funcional da deficiência.
• Intervenção precoce: oferta de estímulos de forma global, favorecendo o desenvol-

vimento da criança dentro do máximo do seu potencial, aproveitando o período de 
maior plasticidade do Sistema Nervoso Central. É realizada em todos os centros de 
reabilitação para todas as crianças de 0 a 3 anos, conforme os Critérios de Encaminha-
mento à Reabilitação Infantil (Anexo 1).

• Estimulação cognitiva individual e/ou em grupo: Atendimento de acordo com as ne-
cessidades  específicas de cada usuário.

• Treino de atividades básicas e instrumentais de vida diária:  Desenvolvimento de tare-
fas de desempenho ocupacional que o indivíduo realiza diariamente. Será realizado 
de acordo com as demandas apontadas pelo usuário/família em relação ao seu con-
texto de vida.

• Efetiva participação familiar nos atendimentos além de  orientações individuais ou 
em grupo à família/cuidadores e à escola: As famílias e cuidadores participarão como 
agentes ativos no processo de habilitação/reabilitação intelectual. Serão abordados 
aspectos específicos de adaptação do ambiente e rotina doméstica, que possam am-
pliar a mobilidade, autonomia pessoal e familiar, bem como inclusão escolar, social e/
ou profissional.

• Desenvolvimento de habilidades comunicacionais, de interação social e de aprendi-
zado individuais e/ou em grupo.

• Treinamento da família e cuidadores. Treinamento prático de estratégias de estimula-
ção e adaptação ambiental conforme a necessidade do usuário na sua rotina diária.

• Atendimento em habilitação/reabilitação, seleção, prescrição, concessão, adaptação 
e manutenção de órteses, próteses e materiais especiais, conforme as necessidades 
do usuário e disponibilidade na Rede SUS.

• Reavaliação periódica do projeto terapêutico individualizado, demonstrando com 
clareza a evolução e as propostas terapêuticas  de pequeno, médio e longo prazo.



20

• Articulação com os outros pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência (atenção básica, hospitalar e de urgência e emergência), visando garantir 
a integralidade do cuidado.

• Parceria com instituições de ensino e pesquisa, estudos e pesquisas na área da defici-
ência, em especial de uso de métodos terapêuticos e produção de evidências clínicas 
no campo da deficiência, bem como em inovação e uso de tecnologia assistiva.

• Articulação com os serviços de proteção social, educação, esporte, cultura, entre ou-
tros, com objetivo de ampliar o alcance do cuidado, a inclusão e a melhoria da quali-
dade de vida da pessoa com deficiência.

Organização do cuidado para a reabilitação 
intelectual de acordo com a faixa etária

4.1

A intervenção precoce de 0 a 3 anos pode ser definida como um programa de acompa-
nhamento e intervenção clínico-terapêutica multiprofissional com bebês de alto risco e com 
crianças pequenas que apresentam alteração no desenvolvimento neuropsicomotor. Essa 
intervenção busca o melhor desenvolvimento possível, por meio da prevenção de sequelas 
do desenvolvimento neuropsicomotor, redução de efeitos na aquisição da linguagem, na 
socialização e na estruturação subjetiva, podendo contribuir, inclusive, na estruturação do 
vínculo mãe/bebê e na compreensão e no acolhimento familiar dessas crianças. 

As crianças com faixa etária entre 0 e 3 anos com diagnóstico de lesão neurológica po-
dem ser referenciadas para a Rede Complementar de Reabilitação conforme os critérios de 
encaminhamento para reabilitação infantil.

De 3 a 6 anos as crianças acompanhadas pelo Centro de Reabilitação/ou clínicas de 
reabilitação, ainda podem se beneficiar de estimulação global e devem ter o tratamento rea-
lizado pela equipe de neurologia infantil. 

A intervenção nos primeiros 6 (seis) anos de idade destaca-se por ser um período corres-
pondente à fase de maior vulnerabilidade, quando o cérebro precisa de estímulos para criar 
e fortalecer estruturas mentais, cognitivas e emocionais. Nesse período são formadas 90% 
das sinapses cerebrais (janelas de oportunidade) e as crianças estão propensas a desenvolver 
várias habilidades. Nos quatro primeiros anos a criança já atingiu metade do potencial men-
tal que terá quando adulto e, aos seis anos, já estão formados os contornos mais amplos de 
auto-estima, senso de moralidade, responsabilidade, empatia, relacionamento social e ou-
tros aspectos fundamentais da personalidade. A intervenção nessa fase, além de estimular o 
desenvolvimento de habilidades, possibilita o potencial para o aumento da capacidade de 
interação social e promove a formação de sujeitos autônomos (UNICEF, 20061).

A partir dos 6 anos as intervenções voltadas para a reabilitação intelectual serão realiza-
das de acordo com a faixa etária, conforme quadro 1 a seguir:
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Faixa 
etária DI leve DI Moderada DI Grave DI Profunda Forma de 

atendimento Observação

6 a 9 Individuali-
zado

 Encaminhar para tto 
sistematizado na reabilitação  
Infantil, e individualizado (de 
acordo com a necessidade da 
cr) exceto p crs que já tiveram 
tto por longo período sem 
ganhos. Verificar outras 
possibil idades de 
intervenção. 

9 a 12

Avaliação da pessoa, 
verificar possibil idades 
de intervenção,  
estimular autonomia, 
orientação familiar, 
suporte ao cuidador e 
posteriormente 
encaminhar para 
acompanhamento da 
UBS. Individual ou grupo. 
Presença da família é 
importante, de acordo 
com Nota Técnica SMSA.

Grupo  
oficina. 

Profundo - Possibil idade de 
estimular passeios, música, 
necessário acompanhamento 
médico mais constante devido 
a possibil idade de outras 
doenças associadas. Buscar 
possibildades.

Local: CREAB/CER 

12 à 15

Adaptação de 
atividades, foco na 
autonomia, AVD, rotina, 
orientação familiar. 
Individualizado. 
Melhora ou 
estabelecimento de 
comunicação eficaz 
para sua autonomia e 
socialização. Presença 
da família é importante, 
de acordo com Nota 
Técnica SMSA.

Acompanhamento 
médico, odontológico 
constante. Idem faixa 
etária acima. Verificar 
possibil idade de 
atividade física.

Grupo, 
oficina, 
esporte, 
dança, 
orientação 
familiar.

Buscar possibildades de 
intervenção e inclusão social.

Local: CREAB/CER Local:UBS/Nasf

15 à 18

Adaptação de 
atividades, foco na 
autonomia, AVD, rotina, 
orientação familiar. 
Orientar a familia p 
preferencialmente 
realizar atividades em 
grupo c os pares - 
"turma".

Avaliação e orientação 
familiar posteriormente 
encaminhar para 
acompanhamento da 
UBS. Indiv

Oficina para 
emprego e 
renda- DI 
Leve e 
moderada. 
Esporte

Autonomia, cidadania, buscar 
direitos

Local: CREAB/CER Local:UBS/Nasf

A partir 
de 18 
anos

Grupo, 
oficina, 
esporte

Autonomia, cidadania, buscar 
direitos.  Atenção ao processo 
de envelhecimento, doenças, 
demência, questões 
psiquiátricas.

Local: CREAB/CER 

Local: CREAB/CER                   
acima 16 anos Oficina 

Terapêutica 

REABILITAÇÃO INTELECTUAL - DIRETRIZES DE ENCAMINHAMENTO E  INTERVENÇÃO SEGUNDO FAIXA ETÁRIA E APOIOS NECESSÁRIOS

Ainda necessita de intervenção individualizada. Tratamento indicado pelo CER ou 
NASF-AB após avaliação. Pela dificuldade de generalização e abstração da pessoa 
com DI o tratamento deve ser o mais próximo possível da realidade da Criança, 
relacionado ao contexto de vida da mesma. Estimulação dos aspectos cognitivos e 
das questões funcionais da criança. Intensificação de estimulação para aquisição 
da aprendizagem, socialização e autonomia. Avaliar a necessidade de 
comunicação alternativa.

Estímulos funcionais e 
adaptativos. Trabalhar a 
autonomia. Oficina de 
formação de hábitos, rotina, 
condutas, habito de casa e de 
escola. Melhora ou 
estabelecimento de 
comunicação eficaz para sua 
autonomia e socialização. 
Aplicação prática do 
conhecimento e conhecimento 
a partir da prática. Presença 
da família é importante, de 
acordo com Nota Técnica 
SMSA.

Priorizar  atividades em grupo, não competitiva, 
atividades concretas de acordo com o desenvolvimento e 
realidade da criança. Util izar atividades reais e de 
rotina. Ex uso do dinheiro, atividades com receitas... 
Evitar atividades infantis. Trabalhar de acordo com a 
idade. Estimular as funções adaptativas, de integração 
social e estabelecer o uso de comunicação 
alternativa/aumentativa se for o caso. Orientar o 
responsável quanto aos  apoios necessários visando a 
aparticipação e autonomia. Presença da família é 
importante, de acordo com Nota Técnica SMSA.

Local: CREAB/CER ou Clinica contratada/conveniada

Local: CREAB/CER 

Local: CREAB/CER - Apoio UBS Local:UBS/Nasf

Oficina de formação de 
hábitos, rotina, condutas, 
habito de casa e de escola. 
Oficina de preparação para o 
trabalho - somente a apartir de 
16 anos. Buscar direitos, 
cidadania, documentação, 
(serviço social)

Buscar direitos, cidadania, 
documentação. (serviço 
social). Orientações para 
autonomia, oficina de 
preparação para o trabalho 
quando necessário. 

Adaptação de atividades, foco na autonomia, AVD, 
rotina. Preferencialmente realizar atividades em 
grupo. Avaliação e orientação familiar 
posteriormente encaminhar para 
acompanhamento da UBS.
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Processo de avaliação para os profissionais 
do NASF-AB para encaminhamento à rede 
complementar de reabilitação

Avaliação e reavaliação nos centros de referência 
em reabilitação

4.2

4.3

• Realizar o raciocínio clínico a partir do DSM-5 e do Perfil de Desempenho Adaptativo, 
baseado na Escala de Vineland (Anexo 3).

• Verificar as diretrizes de intervenção por faixa etária, quadro 1.
• Descrever de forma detalhada as limitações funcionais associadas a duas ou mais das 

seguintes áreas: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, saúde e seguran-
ça, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho.

A equipe de reabilitação intelectual dos centros de reabilitação deve ser composta por 
fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, tendo como apoio todos os outros 
profissionais que integram os centros de reabilitação, quais sejam, assistente social, enfermei-
ro, fisioterapeuta, nutricionista, e equipe administrativa. Em Belo Horizonte, o médico espe-
cialista é referenciado nos Centros de Especialidades Médicas (CEM). 

As crianças/adolescentes serão avaliadas por um profissional da equipe de reabilitação 
intelectual, do centro de reabilitação, utilizando como referência o Perfil de Desempenho 
Adaptativo, baseado na Escala de Vineland, e a Planilha de Diretrizes de Intervenção segundo 
faixa etária, para nortear a elaboração do Plano Terapêutico Individualizado (PTI), conjunta-
mente com o usuário e a família/cuidador.

É importante, após avaliação do usuário, a equipe de reabilitação intelectual do Creab:

• Traçar metas de atendimento bem definidas, considerando a funcionalidade e o per-
fil adaptativo.

• Verificar a intervenção mais adequada para cada usuário, considerando a planilha de 
intervenção por faixa etária, considerando que:

• Nem todos os usuários necessitam ser atendidos por todos os profissionais da equipe.
• Nem todos os usuários necessitam de atendimento compartilhado.

O PTI (Anexo 4) deve ser elaborado pelos profissionais que forem realizar intervenção, 
conforme a necessidade detectada nas áreas de desempenho. Sempre que necessário os 
profissionais do Nasf-AB e outros atores poderão ser convidados a participar do PTI.

Os objetivos que forem estabelecidos devem ser: 

• Específicos: metas claras e bem definidas para que todos os esforços sejam na mesma 
direção.

• Mensuráveis: Que seja possível medir a evolução. 
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• Alcançáveis: metas possíveis de realizar, que sejam atingíveis, para que o usuário não 
fique desmotivado e para que o tratamento tenha resultado.

• Relevantes: importante para a vida do usuário.
• Limitado pelo tempo: deve ter tempo limitado, prazo determinado, para que se pos-

sa avaliar se foram alcançados.

Iniciada a intervenção, todas as crianças/adolescentes deverão ser reavaliadas a cada seis 
meses, com utilização do mesmo instrumento utilizado para mensurar, e analisar o desempe-
nho junto à família e/ou cuidador e redefinição do PTI. 

Além das reavaliações semestrais, é recomendável que aconteçam reuniões periódicas 
da equipe, conforme necessidade do caso, para acompanhamento e revisão sistemática do 
projeto terapêutico. 

Após 3 reavaliações semestrais que demonstrem uma estabilização do quadro funcional, 
a equipe deverá se reunir com a família/cuidador para início do processo de alta do atendi-
mento sistemático do centro de reabilitação e planejamento de outros acompanhamentos.

Definida a alta, este poderá ser acompanhado periodicamente, conforme definição da 
equipe, e/ou encaminhado para outros pontos da rede (Equipe de Saúde da Família/NASF-
-AB ou outros dispositivos disponíveis no território).

Fluxograma de acesso para a reabilitação 
intelectual

5
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Anexos

Critérios de encaminhamento para reabilitação 
infantil

Anexo 1
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Critérios de encaminhamento para oficinas 
terapêuticas

Anexo 2

Pessoas com deficiência intelectual a partir dos 16 anos de idade, que sejam capazes de 
colaborar na sua autonomia e tenham independência nas AVDs e AVPs.

 
• Fazer uso de alguma forma de comunicação (fala, gesto, libras, PECs).
• Não possuir limitações importantes para a saúde:

• Não ser secretivo, não possuir sialorreia.
• Caso utilize medicação, ter autonomia para a ingestão.
• Relatório médico atestando estado de saúde.
• Marcha e/ou locomoção independente.
• Não ser traqueostomizado.

Normatização oficinas

• Os usuários somente poderão participar das oficinas pelo SUS se encaminhados via 
REGULAÇÃO vindo dos CREABs ou NASFs, através do SISREG.

• Para participar das oficinas, os usuários já devem ter realizado tratamento de reabili-
tação pelo NASF-AB ou por serviços de reabilitação e recebido alta. 

• A instituição deverá informar as vagas disponíveis e as modalidades de oficinas à Re-
gulação da Reabilitação.

• A oficina tem duração de no mínimo duas horas, portanto não poderá ser cobrada 
mais de uma oficina por grupo de usuários por dia.

• As oficinas poderão ocorrer de 1 a 3 vezes por semana, dependendo da modalidade 
da oficina.

• As oficinas têm duração de 1 a 2 anos, dependendo da complexidade da mesma. 
Essa duração deverá ser pactuada com a Regulação da Reabilitação e de acordo com 
os objetivos propostos.

• Cada usuário poderá participar de somente uma modalidade de oficina por vez.
• Em caso de dúvidas, os usuários deverão ser reavaliados.

As oficinas terão o objetivo de desenvolver a funcionalidade do indivíduo – quer seja na 
área de independência nas AVDs e de autonomia para a vida e de desenvolvimento de habi-
lidade para a conquista de alguma profissão.
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Perfil de desempenho adaptativo baseado na 
escala de Vineland

Anexo 3

IDADES COMUNICAÇÃO AUTONOMIA SOCIALIZAÇÃO MOTRICIDADE
conta casos controla esfincter mostra preferência por amigos sobe e desce escadas
articula claramente sem substituir sons colabora nas tarefas domésticas verbaliza alegria ou tristeza corta com tesoura
utiliza frases com preposições veste-se com pouca ajuda diz por favor 3 a 4 salta em pé só

escova os dentes sozinho segue regras em jogos simples anos usa borracha sem rasgar o papel
cuida da higiene sem ajuda tem amigo preferido
come com colher sozinha

diz todas as letras do alfabeto de memória toma banho sem ajuda pede desculpas por erros abre fechaduras com chave
utiliza plurais irregulares Dá laço tem grupo de amigos 5 anos corta figuras complexas com tesoura

olha para os dois lados da rua ao atravessar segue regras da comunidade
Demonstra compreender o que não é seguro.

escreve o primeiro e o último nome utiliza adequadamente colher, garfo e faca não fala com a boca cheia 6 anos anda de bicicleta
diz número do telefone quando perguntado toma iniciativa de telefonar para os outros tem melhor amigo do mesmo sexo

diz próprio endereço diz o dia da semana quando perguntada
brinca com jogos que requerem capacidade de 
decisão COMPORTAMENTO 

escreve pelo menos dez palavras de memória é excessivamente dependente
lê pelo menos dez palavras obedece ao semáforo recusa ir para a escola ou trabalho
escreve frases simples 3 -4 palavras conhece o valor do dinheiro guarda segredos tem atenção e concentração pobre
lê por iniciativa própria utiliza funcionalmente os objetos domésticos devolve aos colegas brinquedos faz birras
está atenta na escola por mais de 15 minutos identifica esquerda e direta nos outros termina conversas apropriadamente teimoso, rabugento

diz data completa
faz compra de pequenas lembranças para 
membros da família ou professor. utiliza linguagem bizarra

troca de roupa em antecipação ao tempo sem ser 
necessário lembrá-la tem distúrbios alimentares

escreve com letra cursiva tem distúrbios sono
dá ordens complexas aos outros sabe ver as horas segue limites de tempo é hiperativo
lê livros cuida sozinha do seu cabelo controla raiva ou dor quando magoado é negativista ou desafiante
usa dicionários utiliza fogão e microondas para cozinhar usa maneiras apropriadas à mesa tem preocupações excessivas

escreve redação utiliza produtos de limpeza adequadamente vê TV ou rádio para se informar
não tem consciencia do que acontece 
ao seu redor

tem objetivos reais a longo prazo e explica 
detalhadamente como atingir Confere troco de dinheiro corretamente lembra do aniversário dos mais próximos balanceia-se quando sentado ou em pé
escreve carta Cuida das suas unhas entrega dinheiro emprestado isola-se

manda mensagem pelo celular  * prepara  lanches sem ajuda
responde a sugestões, pistas ou indiretas 
durante uma conversa. Faz xixi na cama

participa de redes sociais  * arruma seu quarto
inicia conversas ou ponto de interesse 
particular com os outros exibe ansiedade extrema

utiliza e-mails  * cuida da sua saúde exibe tiques
controla dinheiro chora ou ri facilmente
Executa atividades de rotina da casa sem que seja 
pedido. participa em esportes fora da escola

envolve-se em comportamentos sexuais 
inapropriados

arruma sua cama sai a noite com amigos exibe comportamentos autoagressivos
prepara refeições principais sem ajuda pertence a grupo de adolescentes mente, engana ou rouba

faz orçamento de despesas
sai com pessoas do sexo oposto ou mesmo 
sexo foge

cuida da sua roupa de forma independente Tem ou teve relacionamento amoroso
avisa que vai chegar atrasado
é capaz de assumir responsabilidades 

ÁREAS DE DESEMPENHO - COMPORTAMENTO ADAPTATIVO

3 / 4 anos

5 anos

17/18  
anos

10  anos

11 a 15

16 anos

6 anos

07/8 anos

9 anos



30

Projeto terapêutico individualizadoAnexo 4

 

 

 

 

 

 

PROJETO TERAPÊUTICO INDIVIDUALIZADO
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Assinatura e carimbo do(s) profissional(is): 

 

Assinatura e carimbo do(s) profissional(is):
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