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INTRODUÇÃO
Em 2012, o Ministério da Saúde (MS) instituiu a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
(RCPD) no âmbito do Sistema Único de Saúde. Desde então, a Secretaria Municipal de Saúde 
de Belo Horizonte vem organizando a sua rede de reabilitação segundo as diretrizes propostas 
para a RCPD.

O objetivo da RCPD é oferecer uma rede de serviços de reabilitação integrada, articulada e efe-
tiva nos diferentes pontos de atenção para atender às pessoas com demandas decorrentes de 
deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; intermitente e con-
tínua; buscando ampliar e diversificar os serviços para a atenção às pessoas com deficiência 
física, auditiva, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências.

Reabilitar inclui diagnóstico, intervenção precoce, multidisciplinaridade, uso adequado de re-
cursos tecnológicos, continuidade de atenção e diversidade de modalidades de atendimentos 
a partir das necessidades de cada indivíduo e conforme o impacto da deficiência sobre sua fun-
cionalidade. Na busca de alcançar tais objetivos, a Coordenação de Reabilitação da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte vem buscando ampliar o acesso, organizar e qualificar a 
assistência prestada.

MÉTODO
Este documento foi construído a partir de reuniões técnicas entre um grupo de trabalho consti-
tuído por gestores e profissionais das Gerência da Rede Ambulatorial Especializada, através da 
Coordenação de Reabilitação e Centros de Referência em Reabilitação; Gerência de Auditoria 
–GEAUD; Coordenação do Nasf-AB e referências técnicas do Controle e Avaliação.

OBJETIVO
Este documento tem por objetivo apresentar a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
(RCPD) no Sistema Único de Saúde (SUS) de Belo Horizonte, aos profissionais de saúde para 
que tenham conhecimento de como está constituída a rede de reabilitação no município, bem 
como conhecer sobre o processo de trabalho e seus fluxos.
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1. HISTÓRICO DA REDE 
AMBULATORIAL 
ESPECIALIZADA DE 
REABILITAÇÃO E 
ARCABOUÇO LEGAL

O serviço de reabilitação física no município de Belo Horizonte iniciou em meados dos anos 90  
com um Serviço de Fisioterapia na Unidade de Referência Secundária Sagrada Família. 

Em 2001, para possibilitar a implementação da Rede de Assistência à Pessoa com Deficiência, nos 
estados e municípios, determinada pela Portaria MS/GM nº 818/2001, o Ministério da Saúde (MS) 
alterou a descrição dos procedimentos constantes na tabela SIA-SUS, aumentando a possibilidade 
de oferta dos serviços ambulatoriais e hospitalares para construção da rede estadual de reabilitação.

Através da Portaria MS 818/2001, que organizava e implantava a Rede Estadual de Assistência à 
Pessoa com Deficiência Física, o Centro de Referência em Reabilitação Leste foi habilitado pelo Mi-
nistério da Saúde como Serviço de Referência em Medicina Física e Reabilitação do município de 
Belo Horizonte, e o Centro Geral de Reabilitação, pertencente à Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais – FHEMIG, também foi habilitado na mesma modalidade. As unidades habilitadas, 
compostas de equipe multidisciplinar, passaram a realizar concessão de órteses, próteses e meios 
auxiliares de locomoção. Em 2007, o Centro Geral de Reabilitação foi municipalizado, tornando-se 
mais tarde o Centro de Referência em Reabilitação Centro Sul- CREAB Centro Sul. 

Entendendo a necessidade de ampliação da assistência especializada em reabilitação, o mu-
nicípio inaugurou em 2004 um Serviço de Reabilitação na Unidade de Referência Secundária 
Padre Eustáquio. Em 2015, este serviço tornou-se unidade própria – Centro de Referência em 
Reabilitação - CREAB Noroeste. 

Em 2012, através da Portaria MS/GM nº 793/2012, o MS instituiu mudanças na organização es-
trutural dos serviços de reabilitação e na assistência à Pessoa com Deficiência. A proposta é 
que os serviços deixassem de ser oferecidos de forma isolada, passando a ser realizados em 
uma rede com pontos e serviços definidos e articulados nos três níveis de atenção.  A portaria 
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definiu a Rede de Cuidados para a Pessoa com Deficiência com os seguintes componentes: na 
atenção básica, o  NASF  e  atenção  odontológica,  na  atenção  secundária  os  estabelecimen-
tos  habilitados  em  apenas um Serviço de Reabilitação, Centro Especializado em Reabilitação 
(CER), a Oficina Ortopédica e o Centro de  Especialidades  Odontológicas  (CEO),  e  por  último,  
na  atenção  terciária,  a  atenção  hospitalar  e  de  urgência  e  emergência, sendo prevista a 
garantia da integralidade do cuidado a partir da articulação entre os equipamentos e o acesso 
a cada ponto de atenção de forma regulada (CAETANO, 2018). O financiamento por incentivos 
financeiros de investimento e custeio foi determinado pela Portaria MS/GM nº 835/2012, o que 
representou um avanço importante para os serviços de reabilitação.  

De acordo com a Portaria de Consolidação nº3/GM/MS, de 2017, Anexo VI, os Centros Especializados 
em Reabilitação (CER) são pontos da atenção ambulatorial que realizam diagnóstico, tratamento, 
concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva e são organizados a partir do número 
de modalidades de reabilitação (auditiva, física, intelectual e visual) realizadas, qual sejam:

CER II: realiza atendimento em duas modalidades de reabilitação;

CER III: realiza atendimento em três modalidades de reabilitação;

CER IV: realiza atendimento em quatro modalidades de reabilitação;

A proposta do CER é atender as pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, visual, os-
tomia e múltiplas deficiências em uma mesma estrutura. A escolha das modalidades de atendi-
mento é definida a partir da identificação da necessidade e perfil epidemiológico dos territórios. 

Em conformidade com a nova proposta do Ministério da Saúde, o CREAB Noroeste foi habilitado 
em 2016 como Centro Especializado em Reabilitação - CER modalidade IV. Dessa forma, passou a 
prestar atendimento nas quatro modalidades de reabilitação: física, intelectual, auditiva e visual. 

Ampliando ainda mais a rede especializada de reabilitação, e com o intuito de melhorar o aces-
so aos usuários, inaugurou-se em dezembro de 2016, o Centro de Referência em Reabilitação 
Venda Nova, que iniciou prestando atendimento nas modalidades física e intelectual.

Em agosto de 2019, os Centros de Referência em Reabilitação Centro Sul, Leste e Venda Nova 
foram habilitados pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação – CER 
II, nas modalidades física e intelectual. Em dezembro de 2020, o CREAB Venda Nova iniciou a 
prestação de serviço em reabilitação auditiva com perspectiva de alteração da habilitação para 
CER III, incluindo esta modalidade.

Sendo assim, o município de Belo Horizonte possui atualmente 04 Centros de Referência em 
Reabilitação habilitados como CER.
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1.1 Linha do Tempo da Reabilitação no 
Município de BH

       

1990-1992 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Primeiro concurso 
público da área 
– Fisioterapia  e 
Terapia Ocupacional
Início do setor de 
fisioterapia na URS 
Sagrada Família

- Portaria MS 818 
Organiza assistência 
à PCD Física.
- Habilitação de 
2 serviços em 
BH: CREAB Leste 
e Centro Geral 
Reabilitação(CGR – 
Fhemig)

Criação do Serviço 
de Reabilitação/ URS 
Padre Eustáquio

Municipalização do 
CGR – atual Creab 
Centro Sul

- Portaria MS 154 
- Cria o NASF e 
ampliando para as 9 
regionais da Cidade

Entrada de 
outras categorias 
profissionais: 
nutrição, psicologia

Criação do Núcleo 
Ampliado de 
Reabilitação (NAR) 
Barreiro

Início do  NAR  
regional Norte

Instituída a 
Coordenação 
de Reabilitação/
Nasf vinculada 
à  Gerência de 
Assistência

-Portaria 
MS 661 – 
Inclui Fisio 
e TO como 
prescritores 
de OPMAL
-Ampliação 
para 48 
equipes NASF
Início 
atendimento 
à pessoa 
estomizada 
no CREAB 
Leste

Portaria 
Nacional 
de Atenção 
Básica – 
(PNAB), 2488 
integra o Nasf 
à APS

- Portaria MS 
793/2012:
Institui a Rede 
de Cuidados 
à Pessoa com 
Deficiência

Reorientação 
do modelo 
assistencial  da 
reabilitação- 
modelo 
biopsicossocial

Habilitação 
da oficina 
ortopédica 
da AMR como 
oficina do 
município 
de BH

Implantação 
do serviço 
próprio de 
Reabilitação 
Visual

Habilitação 
do CREAB 
Noroeste 
como CER IV e 
inauguração 
do CREAB 
Venda Nova

Divisão da 
Coordenação de 
Reabilitação e 
Nasf, e vinculação 
da Coordenação 
de Reabilitação à 
Gerência da Rede 
Ambulatorial 
Especializada

Descentalização 
do atendimento de 
ostomia com início 
do serviço no CREAB 
Venda Nova

Habilitação 
dos CREABS 
Centro Sul, 
Leste e Venda 
Nova como 
CER II

Atendimento 
integral em 
reabilitação 
auditiva 
CREAB 
Noroeste 
e início no 
Creab Venda 
Nova
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2. COMPOSIÇÃO DA REDE DE 
REABILITAÇÃO DO SUS-BH

2.1 Atenção Primária à Saúde
• Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF - AB).
• Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) do Serviço de Atenção                               

Domiciliar (SAD).

2.2 Atenção Ambulatorial Especializada
• Centro de Referência em Reabilitação Centro Sul – CREAB CS/CER II.
• Centro de Referência em Reabilitação Leste – CREAB L/CER II.
• Centro de Referência em Reabilitação Noroeste – CREAB NO/CER IV.
• Centro de Referência em Reabilitação Venda Nova - CREAB VN/CER II.
• Serviços contratados e/ou conveniados em reabilitação.
•  Oficina Ortopédica Fixa.

2.3 Atenção Hospitalar
• Hospital de Transição Paulo de Tarso.
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3. ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE

3.1 Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Atenção Básica – NASF-AB
Como apoio à reabilitação na Atenção Primária, em 2005 o município instituiu 
o Núcleo de Apoio à Reabilitação (NAR), na regional Barreiro, constituído por 
equipe multiprofissional, e ampliado para a Regional Norte em 2006. Em 2008, 
por meio da Portaria ministerial nº 154 de 24 de janeiro, é instituído em âm-
bito federal o Núcleo de Apoio à Saúde da Família NASF-AB, havendo então 
ampliação das equipes a todas as regionais de Belo Horizonte. Posteriormente, 
as equipes foram renomeadas como Núcleos Ampliados de Saúde da Família e 
Atenção Básica (NASF-AB). 

Na ocasião desta publicação, o município conta com 82 equipes, cuja compo-
sição pode abranger: 

• Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionis-
ta, Profissional de Educação Física, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

O NASF-AB compõe a rede de reabilitação do SUS-BH, embora sua amplitude 
de ações não pertença apenas a esse escopo.

MISSÃO 

Favorecer a integralidade e resolutividade do cuidado na Atenção Básica, 
com eficácia e compromisso, oferecendo suporte clínico-assistencial e técni-
co-pedagógico  às equipes de Saúde da Família.

VISÃO 

Firmar-se como referência nacional em cuidados multiprofissionais em pro-
moção da saúde, prevenção de agravos e reabilitação dos usuários do SUS-
-BH em condições sensíveis de resolutividade na APS. 
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VALORES 

• Responsabilidade social
• Resolutividade
• Humanidade  

• Ética
• Transparência
• Consonância com os princípios 

do SUS e especificamente com as 
diretrizes da Atenção Primária

EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

Clínicoassistencial

Oferta clínicoassistencial ao usuário, dentro 
de seu território, por meio  da utilização de 
tecnologias leves em ações resolutivas e de 
qualidade, no âmbito individual e coletivo 
de habilitação/reabilitação, prevenção de 
agravos e promoção de saúde, sendo estas:

• Atendimento individual em consultório;

• Atendimento domiciliar;

• Abordagens pontuais para o coletivo (como 
mutirões e eventos)

• Grupos e oficinas

•  Atendimento compartilhado com as ESF;

• Intervenções em espaços da comunidade;

•  Participação na construção de  Projetos Te-
rapêuticos Singulares para casos complexos;

• Reuniões de matriciamento periódicas com 
as Equipes de Saúde da Família;

• Encaminhamentos qualificados para outros 
pontos da Rede, quando necessário;

• Articulações com outros pontos da rede 
de saúde;

• Articulações intersetoriais.

Atribuições do escopo de ações de 
reabilitação no NASF-AB

Continuação
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EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

Técnicopedagógico

Suporte técnico-pedagógico às equipes de 
Saúde da Família, enquanto apoio matricial;

Qualificação dos encaminhamentos a outros 
pontos da rede e níveis de atenção, quando 
necessário;

Colaboração no mapeamento das pessoas 
com deficiência no território;

Ofertas de educação permanente para as 
Equipes de Saúde da Família na temática de 
reabilitação.

Apoio em Regulação: microrregulação de 
casos junto às equipes da APS e revisão de 
filas de espera para Rede Ambulatorial da 
Reabilitação.

3.2 Serviço de Atenção Domiciliar – SAD
O Serviço de Atenção Domiciliar - SAD é um serviço habilitado pelo MS e, por-
tanto, segue as normas constantes da Portaria GMMS nº 825/2016, que “Redefi-
ne a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza 
as equipes habilitadas”. 

O SAD-BH presta assistência humanizada, com qualidade e integralidade, pro-
porcionando atendimento aos usuários com quadros agudos ou crônicos agu-
dizados e trabalha de forma integrada com outros componentes da rede de 
atenção à saúde em Belo Horizonte, contribuindo para a otimização dos recur-
sos.  O SAD é o responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equi-
pes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissio-
nais de Apoio (EMAP). 

Continuação
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O serviço tem como um dos seus objetivos as desospitalizações e desupaliza-
ções, ou evitar internações ao admitir usuários provenientes da APS, o que per-
mite maior rotatividade de leito nas unidades de urgência secundárias e nos 
hospitais parceiros pela redução do tempo de permanência e, consequente-
mente, levando à mitigação dos riscos inerentes à assistência à saúde dos usuá-
rios e o aumento da disponibilidade de vagas.

Atualmente o SAD-BH mantém o atendimento no município com 28 equipes:

•   21 EMAD, contando com médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de en-
fermagem, assistentes sociais e fisioterapeutas.

•  7 EMAP, compostas por nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, fo-
noaudiólogos, terapeuta ocupacional e psicólogo.  

A forma de organização de trabalho das EMAD é regionalizada, sendo cada 
equipe de EMAD referência para um conjunto de Centros de Saúde de uma 
mesma Regional. As EMAP têm como foco de trabalho a avaliação, reabilitação 
e capacitação do paciente e do cuidador durante a internação domiciliar e se-
rão acionadas somente a partir da indicação clínica da EMAD, dando suporte e 
complementando suas ações. Mediante cumprimento do plano terapêutico do 
paciente, a EMAD programará a alta da internação domiciliar juntamente com 
a EMAP de referência.
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4. ATENÇÃO AMBULATORIAL 
ESPECIALIZADA DE 
REABILITAÇÃO

4.1 Coordenação de Reabilitação
A Coordenação de Reabilitação foi instituída em 2009 com o objetivo de pla-
nejar, dimensionar, organizar e monitorar o processo de trabalho desenvolvido 
pelos serviços de reabilitação próprios e conveniados da rede ambulatorial es-
pecializada do município, compondo parte da Gerência da Rede Ambulatorial 
Especializada da Diretoria de Média e Alta Complexidade em Saúde. Ao longo 
dos anos as atribuições da Coordenação de Reabilitação cresceram e se fortale-
ceram junto com as políticas de reabilitação.

A equipe é composta por uma coordenação central e referências técnicas das 
áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

MISSÃO 

Garantir a integralidade do cuidado da pessoa com deficiência conside-
rando as suas necessidades e especificidades para desenvolver o seu po-
tencial funcional.

VISÃO 

Ser referência nacional como uma rede integrada, cuidadora, humanizada e 
resolutiva no SUS. 

VALORES

• Ética profissional
• Respeito
• Compromisso com a Missão
• Transparência

• Responsabilidade
• Humanidade
• Colaboração
• Consonância com os                        

princípios do SUS
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4.1.1 Atribuições da Coordenação             
de Reabilitação

EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

I - Diretrizes 
técnicoassistenciais e 
qualificação da assistência

• Integração dos serviços especializados de 
reabilitação e os Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família – NASF-AB da Atenção Primária 
à Saúde – APS.

• Elaboração, revisão e implantação de pro-
gramas, protocolos e ações a partir das di-
retrizes assistenciais da área de reabilitação.

• Identificação de demandas e promoção da 
capacitação permanente dos profissionais, 
juntamente com a Assessoria de Educação 
em Saúde – ASEDS.

• Desenvolvimento, em conjunto com as 
demais áreas assistenciais,  de programas, 
projetos e ações

II - Infraestrutura da rede 
própria

• Redimensionamento da rede de serviços 
especializados de reabilitação.

• Revisão da regionalização dos serviços es-
pecializados de reabilitação. 

• Redimensionamento do quantitativo de re-
cursos humanos para os serviços especiali-
zados de reabilitação.

• Garantia do adequado funcionamento do 
Programa de Órteses, Próteses e Materiais 
especiais não relacionados ao ato cirúrgi-
co para a reabilitação física, auditiva, vi-
sual e estomia.

• Acompanhamento da execução do plano 
operativo da oficina ortopédica da Associa-
ção Mineira de Reabilitação – AMR.

• Gestão e fiscalização de contratos e convênios 
de compras de OPM ortopédicos e auditivos.
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Continuação

EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

II - Infraestrutura da rede 
própria

• Gestão e fiscalização de contratos e convênios 
de serviços de reabilitação física e auditiva.

• Redimensionamento da necessidade de 
aquisição e reposição de equipamentos e 
materiais para os serviços especializados 
de reabilitação.

• Padronização dos materiais de consumo e 
permanentes dos serviços de reabilitação.

III - Apoio à regulação

• Gestão operacional e fiscalização de con-
tratos e convênios de prestação de servi-
ços especializados em reabilitação física e 
saúde auditiva.

• Acompanhamento da execução da Programa-
ção Pactuada e Integrada - PPI Assistencial.

IV - Monitoramento e 
avaliação

• Monitoramento da demanda reprimida 
para tratamento em reabilitação física.

• Monitoramento da demanda reprimida para 
saúde auditiva.

• Monitoramento da demanda reprimida 
para OPMAL.

• Monitoramento da produção de serviços.

V - Demandas judiciais
• Assessoramento técnico às demandas judi-

ciais na área de reabilitação.

VI - Demandas 
interinstitucionais

• Representação da SMSA no Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia e Conselho de Mobilidade Urbana.

• Representação da SMSA no grupo de traba-
lho para elaboração do Plano Municipal de 
Políticas para Pessoas com Deficiência.

• Representação da SMSA em eventos refe-
rentes às pessoas com deficiência.

• Representação do SMSA em audiências 
públicas na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte.
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EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

VII - Compra de serviços 
de reabilitação e de 
equipamentos e de 
materiais de consumo

• Elaboração de Termo de referência para 
atender as necessidades dos serviços de 
reabilitação próprios.

• Participação nos processos licitatórios 
para compra de serviços ambulatoriais de 
reabilitação.

• Participação nos processos licitatórios 
para compra de equipamentos e materiais 
de consumo para os serviços próprios de 
reabilitação.

• Participação nos processos licitatórios para 
compra de serviços e itens não constantes da 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos e 
OPM do SUS relacionados à reabilitação.

4.2 Centros de Referência em 
Reabilitação – CREAB/CER

Continuação

CREAB Leste - CER II CREAB Noroeste - CER IV

CREAB Centro-Sul - CER II CREAB Venda Nova - CER II
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CREAB/CER Endereço Fone Modalidade

 Centro Sul
Rua Professor Otávio 
Coelho Magalhães 111, 
bairro Mangabeiras

3246-5321
CER II  

Física e 
intelectual

 Leste Rua Bicas 58,                  
bairro Sagrada Família 3277-5638

CER II  

Física e 
intelectual

 Noroeste Rua Padre Eustáquio 1.951, 
bairro Padre Eustáquio 3277-7243

CER IV

Física, intelectual, 
auditiva e visual

 Venda Nova Rua Elce Ribeiro 349,  
bairro São João Batista 3246-9009

CER II  

Física, intelectual 
e auditiva *

Público-Alvo
Pessoas com deficiência temporária ou permanente, progressiva ou estável, 
com impacto nas áreas da função, participação e atividade, com perspectiva de 
habilitação e reabilitação de acordo com sua condição funcional

Composição da equipe dos Centros 
de Referência em Reabilitação

• Assistente Social
• Auxiliar de enfermagem
• Enfermeiro
• Fisioterapeuta
• Fonoaudiólogo

• Médicos acupunturista, antroposófico, 
fisiatra, ortopedista, oftalmologista, neu-
rologista e otorrinolaringologista. (*)

• Nutricionista
• Psicólogo
• Terapeuta Ocupacional

(*) As especialidades médicas não estão presentes em todas as unidades, dessa 
forma, algumas delas são referência para o atendimento dos usuários de todos os 
Centros de Referência em Reabilitação. Esses médicos são matriciadores e apoia-
dores da equipe multiprofissional no processo de reabilitação. A programação da 
agenda é pactuada entre os gerentes, para melhor acesso dos usuários.

*mudança de habilitação para CER III em andamento.
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4.2.1 Atribuições dos Centros de 
Referência em Reabilitação - CREAB

EIXO ATRIBUIÇÕES

Técnicoassistencial

Planejamento e execução de ações terapêuticas com vis-
tas ao desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 
aptidões físicas, cognitivas, sensoriais e psicossociais que 
contribuam para a conquista da autonomia dos usuários 
em reabilitação física; reabilitação auditiva; reabilitação 
visual; reabilitação intelectual e atendimento à pessoa 
estomizada;

Avaliação, realização de exames, prescrição, orientação e 
concessão de equipamentos aos usuários que necessitam 
de órteses, próteses e materiais especiais física, auditivas 
e visuais de acordo com a regionalização municipal e pac-
tuação com municípios do Estado de Minas Gerais (PPI); 

Participação em reuniões com as equipes multiprofissio-
nais e Coordenação de Reabilitação-SMSA para discus-
são e construção de linhas de cuidados em reabilitação e 
definição de fluxos na rede de reabilitação; 

Estabelecimento de parcerias e articulação com os diver-
sos pontos da rede SUS/BH visando a integralidade do 
cuidado aos usuários do SUS-BH em reabilitação; 

Cumprimento do compromisso social junto aos usuários 
fornecendo informações e orientações necessárias de 
promoção, proteção e defesa de seus direitos possibili-
tando ao cidadão exercer sua cidadania na manutenção 
da melhor condição de saúde e qualidade de vida; 

Padronização e utilização do modelo de funcionalidade 
e incapacidade como marco teórico na organização do 
serviço e da assistência aos usuários do SUS; 

Planejamento, elaboração e implantação de protocolos 
assistenciais entre os vários níveis da rede de reabilitação 
da SMSA-BH;

Articulação entre os serviços, através de fóruns mensais 
de integração entre os profissionais dos serviços da rea-
bilitação ambulatorial, profissionais do NASF-AB, e ges-
tores dessas unidades, Referências Técnicas distritais e 
Coordenação de Reabilitação e do NASF-AB. 

Suporte técnico pedagógico através de matriciamento 
das equipes de reabilitação da rede própria e municípios 
da PPI.
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EIXO ATRIBUIÇÕES

Regulação

Respeito aos critérios de prioridades   para o acesso 
à rede de reabilitação e busca de estratégias no en-
frentamento da fila de espera interna, com equida-
de e qualidade do serviço prestado;

Acolhimento e regulação do acesso dos usuários 
adultos com necessidade de reabilitação ambula-
torial de acordo com a regionalização e prioridades 
estabelecidas;

Regulação de acesso de usuários da reabilitação in-
fantil prioridade, de acordo com critérios estabeleci-
dos da reabilitação infantil na rede SUS/BH;

Infraestrutura 

Promoção de ambiente adequado para o bom  fun-
cionamento  da unidade e desempenho das ativi-
dades dos profissionais e dos  serviços prestados  
com qualidade e resolutividade;

Educação 
Permanente

Favorecimento da educação permanente da equipe 
no atendimento à pessoa com deficiência, bem como 
orientação a seus usuários, cuidadores e familiares;

Gestão Incentivo à gestão colegiada.

Continuação

Anualmente os centros de referência em reabilitação realizam, em média, 150 mil 
atendimentos nas modalidades de reabilitação física, auditiva, visual, intelectual 
e atendimento às pessoas estomizadas, além dos atendimentos para concessão 
de tecnologia assistiva.
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5. PRINCÍPIOS NORTEADORES 
DA REDE AMBULATORIAL 
ESPECIALIZADA DE 
REABILITAÇÃO

A rede de reabilitação do município de Belo Horizonte vem desenvolvendo a reorientação do 
modelo assistencial. Nesse sentido, adota o Modelo Biopsicossocial 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 compo-
nentes: estrutura e função do corpo, atividade e participação. Os aspectos contextuais com-
preendem os fatores ambientais e pessoais. Desta forma, uma disfunção ou incapacidade em 
um domínio representa uma interação entre uma condição de saúde (doença, trauma, lesão) e 
o contexto de vida do sujeito (SAMPAIO, 2009).  

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), proposta e elabo-
rada pela Organização Mundial de Saúde, baseia-se no Modelo Biopsicossocial e apresenta a in-
teração entre os vários domínios determinantes da condição de saúde de um indivíduo através 
do esquema abaixo:

Condição de Saúde
(distúrbio ou doença)

AtividadesFunções e Estruturas 
do Corpo

Fatores 
Ambientais

Fatores 
Pessoais

Participação
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A Classificação Internacional de Doenças (CID) oferece um modelo etiológico das condições de 
saúde como doenças, transtornos ou lesões. A funcionalidade e a incapacidade associadas 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 estruturas 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 envolvem o pro-
cesso de reabilitação e compreende: 

• Deficiência - uma perda ou anormalidade de uma estrutura do corpo ou de uma função fisio-
lógica (incluindo funções mentais);

• Anormalidade - utilizado, apenas para referir-se a uma variação significativa das normas es-
tatisticamente estabelecidas, como um desvio de uma média na população obtida usando 
normas padronizadas de medidas;

• 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;

• Atividade -  execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo; 
• Participação - o envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real; 
• Fatores contextuais - englobam fatores pessoais (histórico particular como hábitos, educação, 

maneiras de enfrentar problemas, entre outros) e os fatores ambientais que constituem o am-
biente físico, social e de atitudes.

A interação dinâmica entre todos estes componentes, isto é, a concepção de que uma interven-
ção 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 humano 
como um todo. As funções mentais (ou psicológicas) são, portanto, incluídas nas funções do 
corpo (CIF, 2003).

O cuidado específico em reabilitação pode acontecer na Atenção Primária à Saúde (APS) atra-
vés das equipes do NASF-AB e equipes multiprofissionais de reabilitação-EMAP ou na Rede Am-
bulatorial Especializada nos CREAB/CER e nos serviços contratados/conveniados conforme a 
necessidade funcional e a tecnologia indicada para cada caso. 
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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 desenvolvimento 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 Encaminhamento à Reabilitação Infantil (APÊNDICE 1);

• Estimulação cognitiva individual e/ou em grupo: Atendimento de acordo com as necessida-
des específicas de cada usuário;

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

• Efetiva participação familiar nos atendimentos, além de orientações individuais ou em grupo 
à família/cuidador (es) 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 ampliar a mobilidade, autonomia 
pessoal e familiar, bem como inclusão escolar, social e/ou profissional;

• Desenvolvimento de habilidades comunicacionais, de interação social e de aprendizado indi-
viduais e/ou em grupo; 

• Treinamento de família e cuidadores. Treinamento prático de estratégias de estimulação e 
adaptação ambiental conforme a necessidade do usuário na sua rotina diária;

• Atendimento em habilitação/reabilitação, seleção, prescrição, concessão, adaptação e ma-
nutenção 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;

• Articulação com os outros pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiên-
cia (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 deficiência, 
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 outros, com 
objetivo de ampliar o alcance do cuidado, a inclusão e a melhoria da qualidade de vida da 
pessoa com deficiência.
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6. O PROCESSO DE 
REABILITAÇÃO

A reabilitação é um processo de consolidação de objetivos terapêuticos definidos, de duração 
limitada, com uma proposta de atuação multiprofissional e interdisciplinar, com vistas a permitir 
que uma pessoa com deficiência temporária ou permanente alcance o melhor nível físico, mental 
e/ou social funcional possível, proporcionando-lhe os meios de modificar a sua própria vida. 

Neste sentido, o processo pode abranger diferentes medidas a fim de minimizar, reparar e/
ou compensar a perda de uma função ou de uma limitação, na interação com seu ambiente, 
fornecendo as ferramentas que necessita para atingir a independência e autodeterminação, 
facilitando sua inclusão plena em todas as esferas da vida social (ONU, 1996).

O processo de reabilitação pode acontecer em 06 etapas, conforme esquema abaixo:

1ª etapa Identificação de problemas e necessidades relacionadas à reabilitação

2ª etapa Avaliação e planejamento  da intervenção relacionando os problemas aos 
fatores modificáveis e limitantes.

3ª etapa Elaboração do projeto  terapêutico específico, mensurável, atingível, relevante 
e com tempo determinado. 

4ª etapa Execução do projeto terapêutico

5ª etapa Avaliação dos resultados da intervenção

6ª etapa Alta da reabilitação e/ou definição de novas ações
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6.1 Projeto Terapêutico Individualizado
O Projeto Terapêutico individualizado é um processo estratégico e dinâmico, 
constituído por um conjunto de condutas terapêuticas articuladas propostas 
para um sujeito. Tal processo envolve usuários, família, profissionais de saúde e 
rede de apoio social, onde são avaliadas as necessidades, definidas as priorida-
des e possibilidades de intervenção que contribuam efetivamente na promo-
ção do cuidado. Todos os sujeitos envolvidos no projeto terapêutico são agen-
tes autônomos e protagonistas e contribuem para a sua efetivação e sucesso 
(MS 2020). 

Para que o projeto terapêutico individualizado seja elaborado é importante 
uma escuta qualificada e atenta aos objetivos do usuário, aliada à avaliação es-
pecífica e fundamentada, preferencialmente, em instrumentos padronizados e 
validados, com boa reprodutibilidade. A escolha dos instrumentos para avalia-
ção deverá contemplar as demandas apresentadas pelo usuário relacionadas 
à sua queixa e a seu quadro físico-funcional. Deverão ser priorizados os instru-
mentos que possibilitem medidas objetivas e quantitativas, sendo aplicados no 
início do tratamento e reaplicados durante a sua progressão. Os achados evi-
denciados na avaliação inicial servirão como base para elaboração do plano de 
tratamento. Para padronizar a elaboração do projeto terapêutico foi construído 
um formulário específico (APÊNDICE 2). 

Após avaliação e identificação das necessidades em reabilitação do indivíduo, 
os objetivos deverão ser estabelecidos de forma compartilhada com os atores 
envolvidos no processo. Nesse sentido, os objetivos 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. 
• 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 possa avaliar se foram alcançados.
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6.1.1 Avaliação dos Resultados 

A reavaliação do usuário deve ser periódica e pautada no uso de instrumentos 
padronizados. Dessa forma, o projeto terapêutico definido para cada caso po-
derá ser ajustado sempre que se fizer necessário, tanto quanto aos objetivos, 
quanto às estratégias utilizadas. 

Após alcançados os objetivos definidos, o indivíduo recebe alta do tratamento 
com orientações de manutenção e, se necessário, continuidade em outro pon-
to de atenção da rede.
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7. REGULAÇÃO DA 
REABILITAÇÃO

A regulação da reabilitação iniciou com a implantação da Junta Reguladora de Saúde Auditiva, 
para atender a legislação do Ministério da Saúde. 

Em 2006 iniciou-se no município, por determinação do Tribunal de Contas da União, a transferên-
cia para a Secretaria Municipal de Saúde dos serviços conveniados para assistência à saúde das 
pessoas com deficiência, que integravam a Secretaria Municipal de Assistência Social. Em conse-
quência, no ano de 2007 criou-se a regulação da reabilitação física com o objetivo de acompanhar, 
fiscalizar e regular esses serviços, a fim de oferecer equidade e qualidade da assistência prestada.

Os Centros de Referência em Reabilitação de Belo Horizonte, através da Programação Pactuada 
Integrada (PPI), são referência para o atendimento de usuários de outros municípios para a con-
cessão de órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico. 

Atualmente o município conta com regulação da reabilitação nas modalidades auditiva, física, 
intelectual e visual.

GerenciamentoPriorização do 
acesso

Monitoramento Controle e 
Avaliação

REGULAÇÃO
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MISSÃO 

Promover a equidade do acesso aos serviços de reabilitação com qualidade da assistên-
cia, otimização de recursos e satisfação do usuário.

VISÃO 

Ser reconhecido como referência municipal, estadual e nacional nas ações de regulação e 
promoção da equidade do acesso aos serviços de reabilitação.

VALORES

• Ética
• Respeito 
• Imparcialidade
• Equidade
• Integralidade

• Universalidade 
• Transparência
• Eficiência e eficácia
• Responsabilidade social

7.1 Atribuições da Regulação                  
da Saúde Auditiva

EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

I. Eixo técnicoassistencial

Contribuição no desenvolvimento de capa-
citação dos profissionais da Atenção Primá-
ria para promoção de ações de saúde audi-
tiva preconizadas pelo Ministério da Saúde; 

Apoio na elaboração de notas técnicas da 
Saúde Auditiva e orientação à Rede quanto 
aos fluxos e acesso dos usuários aos Serviços 
de Saúde Auditiva;
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EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

I. Eixo técnicoassistencial

Realização de reuniões de alinhamento téc-
nico com os Serviços de Referência em Tria-
gem Auditiva Neonatal, Serviços de Atenção 
à Saúde Auditiva, Serviço de Atenção Espe-
cializada à Pessoa com Deficiência Auditiva 
(Implante Coclear e PAAO) e Serviços de Re-
ferência em Terapia Fonoaudiológica do De-
ficiente Auditivo.

II. Eixo controle e avaliação

Realização de visitas técnicas aos serviços 
habilitados verificando a assistência e cum-
primento dos requisitos estruturais e de re-
cursos humanos, estabelecendo termos de 
ajustes quando necessário e acompanhando 
a execução dos mesmos, dentro dos prazos;

Avaliação de prontuários nos Serviços de 
Atenção à Saúde Auditiva, Serviço de Aten-
ção Especializada à Pessoa com Deficiência 
Auditiva e Serviço de Referência em Terapia 
do Deficiente Auditivo verificando conso-
nância com procedimentos realizados/apre-
sentados;

Monitoramento da oferta de consultas e a 
produtividade dos Serviços de Atenção à 
Saúde Auditiva de acordo com o limite físi-
co/financeiro apresentados em contrato e 
plano operativo;

Monitoramento e gestão das filas de espera 
para Saúde Auditiva;

Monitoramento das cotas da saúde auditiva 
pactuadas pela PPI para os municípios das 
Regiões referenciadas para Serviços de Saú-
de Auditiva de Belo Horizonte;

Continuação
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EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

II. Eixo controle e avaliação

Realização de reuniões periódicas com os 
Serviços habilitados para avaliação da pres-
tação do serviço, realização de propostas de 
medidas corretivas e negociação conforme a 
necessidade da Rede.

III. Eixo regulação

Apoio à gestão operacional e fiscalização 
de contratos e convênios de prestadores da 
Rede de Saúde Auditiva;

Regulação do acesso e assistência prestada 
pelos Serviços de Atenção à Saúde Auditiva, 
Serviço de Atenção Especializada à Pessoa 
com Deficiência Auditiva e Serviço de Refe-
rência em Terapia do Deficiente Auditivo;

Avaliação de laudos para autorização: BPA I, 
APAC e AIH.

IV. Demandas diversas

Ações intersetoriais

Colaboração na articulação de ações interse-
toriais voltadas para pessoas com deficiência 
auditiva;

Representação da SMSA em eventos temáti-
cos da saúde auditiva.

Educação continuada 

Contribuição no desenvolvimento da realização 
de cursos e capacitações em Saúde Auditiva.

Demandas judiciais

Apoio na elaboração de respostas às deman-
das judiciais relativas à Saúde Auditiva.

Continuação
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EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

IV. Demandas diversas

Suporte técnico para os municípios com as-
sistência em saúde auditiva pactuada em 
Belo Horizonte;

Apoio na elaboração dos termos de referência 
para compras de serviços ou equipamentos, e 
outras ações administrativas em saúde auditiva.

Continuação

EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

I - Regulação de acesso à 
reabilitação ambulatorial

1 - Análise dos casos inseridos pelos centros 
de saúde e CREAB no Sistema de Regulação - 
SISREG e verificação de sua compatibilidade  
com os Critérios de Prioridade para Reabilita-
ção Infantil (NT 04/2018).

2- Autorização do tratamento de reabilitação 
nos serviços contratados/conveniados ao 
SUS – BH para os usuários que preenchem os 
critérios de inclusão.

3 - Devolução justificada dos encaminhamen-
tos que não preenchem os critérios de inclu-
são à unidade de origem, solicitando acrésci-
mos de informações e/ou redirecionamentos 
para outras propostas de intervenção.  

4 - Monitoramento da fila de espera de cada 
serviço de reabilitação dos serviços contrata-
dos/conveniados. 

7.2 Atribuições da Regulação de 
Reabilitação Física e Intelectual
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EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

I - Regulação de acesso à 
reabilitação ambulatorial

5 - Análise e autorização da inclusão ou ex-
clusão de procedimentos/atendimentos de 
acordo com os protocolos assistenciais.

6 -Enviar mensalmente às unidades de saúde 
compilado da fila de espera por serviço con-
tratado/conveniado de reabilitação infantil, 
incluindo número de crianças em fila de es-
pera por serviço e vagas disponibilizadas por 
semana por serviço.

7 - Analisar o absenteísmo de usuários à ava-
liação inicial nos serviços contratados/con-
veniados de reabilitação infantil.

II - Avaliação da assistência 
na reabilitação ambulatorial

1 - Visita às unidades prestadoras de serviço 
de reabilitação contratados/conveniados ao 
SUS-BH para avaliar a assistência.

2 - Análise de relatórios dos pacientes (ava-
liações, reavaliações e evolutivos elaborados 
pelos prestadores de serviços para acom-
panhamento do tratamento autorizado e 
adoção de medidas conforme necessidades 
identificadas (indicação de alta, encaminha-
mento para reavaliação por profissional do 
SUS-BH, transferência para outro serviço).  

3 - Discussão de casos clínicos com os pres-
tadores privados contratados/conveniados  
e participação nas discussões dos casos nos 
Fóruns CREAB/ NASF

4 - Análise das solicitações de continuidade 
de tratamento pelos serviços de reabilitação 
ortopédica.

Continuação
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EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

III - Diretrizes 
técnicoassistenciais

1 - Participação na elaboração e implantação 
de protocolos assistenciais e normatizações.

IV - Desenvolvimento 
profissional

1 - Colaboração na elaboração e na execu-
ção de atividades de educação continuada 
da rede de reabilitação municipal.

2 - Participar das ações de orientação para 
inserção correta no SISREG de usuários enca-
minhados para reabilitação infantil pela APS 
e reabilitação ortopédica aos acolhedores 
dos CREAB).

V - Qualidade dos serviços 
na reabilitação

1 - Avaliação anual dos serviços de reabili-
tação ambulatorial contratados/convenia-
dos ao SUS-BH com devolutiva e indicação 
de adequações.

2 - Acolhimento e verificação de reclamações 
e dúvidas dos  usuários e/ou responsáveis.

3 - Análise de indicadores de qualidade da 
prestação de serviços  (altas por absenteís-
mo abandono, limite terapêutico e conclu-
são do tratamento).

4 - Investigação, apuração e resposta às de-
núncias de irregularidades e às queixas por 
insatisfações referentes aos serviços de Reabi-
litação contratados/conveniados do SUS-BH.

Continuação
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EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

I- Diretrizes 
técnicoassistenciais

• Avaliação e acompanhamento oftalmológico 
especializado da pessoa com deficiência visual;

• Atendimento e acompanhamento multi-
profissional, individual e coletivo, promo-
vendo a habilitação/reabilitação da pessoa 
com deficiência visual;

• Avaliação e orientação da pessoa com de-
ficiência visual quanto aos direitos e benefí-
cios previdenciários; 

• Treino de orientação e mobilidade para in-
dependência na locomoção e exploração do 
ambiente, quando necessário;

• Reabilitação da pessoa para atividades de 
vida diária e profissional;

• Esclarecimentos, orientações e suporte 
psicológico à família e à pessoa com defi-
ciência visual; 

• Treino e aconselhamento da pessoa com 
deficiência visual e seus familiares, prescre-
ver óculos específicos para baixa visão, te-
lelupas, lupas de aumento, além de orientar 
seu uso, quando necessário. 

• Registro de dados e informações no pron-
tuário. 

7.3 Atribuições da Regulação 
da Reabilitação Visual
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EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

II- Ações Intersetoriais

• Discussão com as Secretarias Municipal e Es-
tadual de Educação, com o objetivo de promo-
ver a inclusão escolar da criança e do adulto 
com deficiência visual;

• Promoção de discussões e participação de 
reuniões com outros serviços e rede de apoio 
como Núcleo de Apoio à Saúde da Família;

• NASF, Centros de Reabilitação - CREAB, Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais;

• APAEs, Centros de Apoio à Pessoa com Defi-
ciência Visual - CAP DV, Atendimento Educa-
cional Especializado - AEE, Instituto São Rafael, 
e secretarias de outros municípios, com o obje-
tivo de melhorar a resolutividade da assistên-
cia à pessoa com deficiência visual. 

III- Educação Continuada

• Participar de programas de capacitação com 
o objetivo de promover a atualização de co-
nhecimentos e habilidades dos profissionais;

• Promover encontros com os profissionais 
da Atenção Básica e Serviços de Atenção em 
Oftalmologia visando a capacitação para o 
desenvolvimento de ações de promoção da 
saúde ocular, identificação e prevenção da 
deficiência visual e promoção da habilitação/
reabilitação da pessoa com deficiência visual;

• Estimular e fomentar estudos e pesquisas na 
área da Reabilitação em Deficiência Visual;

• Buscar parceria com Instituições de Ensino 
com o objetivo de elaborar projetos que pos-
sam contribuir para a formação e qualifica-
ção dos futuros profissionais da saúde, além 
de qualificar e potencializar os conhecimen-
tos e as práticas da equipe. 

Continuação
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EIXOS DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES

IV- Regulação

• Realizar discussões com profissionais/equipes 
dos serviços de saúde e municípios referencia-
dos com o objetivo de definir critérios de enca-
minhamento para a Reabilitação Visual; 

• Receber, analisar e definir, de acordo com 
critérios clínicos e de funcionalidade, o aces-
so ao serviço de Reabilitação Visual, das soli-
citações dos serviços de saúde e dos municí-
pios referenciados. 

Continuação
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7.4 Fluxograma geral de 
acesso para a reabilitação

NÃO
NÃO SIM

SIM

REQUISITOS NECESSÁRIOS:
Cadastro no Centro de Saúde
Encaminhamento para reabilitação
Documento de identificação com foto

IMPORTANTE: Todas as modalidades de 
reabilitação possuem fluxo específico

CEM

URS

CENTRO DE 
SAÚDE – ESF E 

NASF

EMAD/EMAPUPA’s REDE PRIVADAHOSPITAIS

UNIDADE ENCAMINHADORA DEVE VERIFICAR CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO PARA OS 
SERVIÇOS DE REFERÊNCIA COMO PORTA DE ENTRADA PARA A REABILITAÇÃO

CENTRO DE 
SAÚDE

GERENCIAMENTO       
PELA ESF

REABILITAÇÃO FÍSICA 
ADULTO, ÓRTESES E 

PRÓTESES

REABILITAÇÃO 
INTELECTUAL

REABILITAÇÃO 
NEUROFUNCIONAL 

INFANTIL

CADEIRA 
RODAS,CADEIRA 
BANHO , MEIOS 

LOCOMOÇÃO

REABILITAÇÃO 
VISUAL

REABILITAÇÃO 
AUDITIVA

TERAPIA VOCAL 
E EXAMES 

AUDIOLÓGICOS

REABILITAÇÃO 
HOSPITAL DE 

TRANSIÇÃO PAULO 
DE TARSO

CONTATO TELEFÔNICO 
COM CENTRO 

MUNICIPAL DE 
OFTALMOLOGIA

CADASTRO NO 
CENTRO DE SAÚDE NO 
PROGRAMA DE SAÚDE 

AUDITIVA

INSERÇÃO NO SISTEMA 
DE REGULAÇÃO 

CONFORME FLUXO 
ESPECÍFICO

AGENDAR JUNTA REGULADORA 
DE INTERNAÇÃO PARA 

REABILITAÇÃO NO CREAB LESTE

USUÁRIO COM DEMANDA PARA 
REABILITAÇÃO

ACOLHIMENTO 
NO CREAB

AVALIAÇÃO 
NASF-AB

CRITÉRIO 
PARA 

TRATAMENTO NO 
CREAB?

MATRICIAMENTO 
DO CASO PELA 
ESF-NASF-AB

CREAB

ACOLHIMENTO

SERVIÇOS 
CONTRATADOS/ 
CONVENIADOS

OUTROS 
ENCAMINHAMENTOS

SERVIÇO DE ATENÇÃO 
A SAÚDE DA PESSOA 

ESTOMIZADA

REABILITAÇÃO DEMANDAS DE: 
OSTEOMUSCULAR, UROLOGIA, 
CARDIOLOGIA E RESPIRATÓRIO

REABILITAÇÃO 
NEUROFUNCIONAL ADULTO

ÓRTESE E PRÓTESE 
DISPOSITIVOS AUXILIARES DE 

LOCOMOÇÃO

CRITÉRIO 
PARA 

REABILITAÇÃO 
AMBULATORIAL?
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8. FLUXOGRAMA DE 
ACESSO PARA A 
ATENÇÃO AMBULATORIAL 
ESPECIALIZADA DE 
REABILITAÇÃO

O acesso ao serviço de reabilitação está fortemente relacionado à capacidade de acolhimento e 
resposta às necessidades identificadas das pessoas que procuram o serviço. Para isso é impor-
tante considerar os recursos disponíveis para que a intervenção aconteça em tempo oportuno.

Os fluxogramas apresentados a seguir estão organizados de acordo com as 4 modalidades de 
reabilitação: auditiva, física, intelectual e visual.

8.1 Reabilitação Auditiva
Prevê atenção integral à pessoa com deficiência auditiva temporária ou per-
manente, progressiva ou estável, com impacto negativo nas áreas da função, 
participação e atividade, com perspectiva de reabilitação com adaptação de 
Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), Prótese Auditiva Ancorada 
no Osso ou Implante Coclear e terapia fonoaudiológica. 

A reabilitação auditiva contempla o tratamento habilitador/reabilitador de pes-
soas com queixa ou confirmação de perda auditiva, uni ou bilateral, desde o 
nascimento ou antes da aquisição da linguagem, ou privilegiando o uso da au-
dição residual. Os recursos tecnológicos são fundamentais nesse processo. Os 
recursos disponibilizados, conforme 0 Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) são:

• AASI: realizado no CER ou SASA e contempla as etapas: diagnóstico, seleção e 
adaptação de AASI, acompanhamento e terapia fonoaudiológica.

• Implante coclear ou Prótese Auditiva Ancorada no Osso: procedimentos ci-
rúrgicos realizados em serviço hospitalar habilitado.
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8.1.1 Fluxograma de acesso para a 
reabilitação auditiva

NÃO SIM

Acompanhamento 
pela ESF

Usuário com perda auditiva identificada por otorrino ou 
fonoaudiólogo comparece ao Centro de Saúde

Agendamento para Saúde Auditiva  
via Sistema de Regulação

É Prioridade Alta?

Agendamento para Saúde Auditiva 
prioridade via Sistema de Regulação

Junta Reguladora de Saúde auditiva 
realiza regulação do acesso do usuário

Usuário 
atende critério 

para AASI ou Implante 
Coclear (IC)?

NÃO Agendamento para Saúde 
Auditiva Referência ou 

Saúde Auditiva Referência 
Alta Complexidade via 
Sistema de Regulação

SIM

Usuário é avaliado pela 
equipe de Reabilitação 

Auditiva do CREAB ou SASA
Usuário tem 

indicação de AASI ou 
IC?

NÃOUsuário sem indicação de 
adaptação com AASI ou IC

Usuário é adaptado com 
AASI ou encaminhado para 

cirurgia de IC

Acompanhamento pelo 
CREAB ou SASA  e/ou terapia 

fonoaudiológica

Acompanhamento pela 
ESF ou CREAB

SIM
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8.1.2 Fluxograma de acesso para o 
Implante Coclear e Prótese Auditiva 
Ancorada no Osso

8.2 Reabilitação Física
Atende as pessoas com deficiência de natureza física, que têm impedimento 
temporário ou permanente; progressivo, regressivos ou estáveis; intermitentes 
ou contínuos.

A reabilitação física contempla o tratamento habilitador/reabilitador neuro-
funcional infantil e adulto, as disfunções osteomusculares, reabilitação cardior-
respiratória e uroginecológica, bem como a concessão de órteses, próteses e 
meios auxiliares de locomoção e a atenção à saúde da pessoa estomizada.

SASA
Emite AIH e relatórios da equipe da Saúde Auditiva

Usuário de Belo Horizonte ou municípios 
referenciados, avaliado pelo CREAB/CER ou SASA e 

com indicação de cirurgia de Implante Coclear e Prótese 
Auditiva Ancorada no Osso

Junta Reguladora da Saúde Auditiva autoriza a 
AIH e encaminha para serviço especializado para 

realizar o procedimento

Serviço de Atenção Especializada à Pessoa com 
Deficiência Auditiva no SUS- Implante Coclear e Prótese 

Auditiva Ancorada no osso realiza o procedimento e acompanha 
o usuário conforme protocolo.
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8.2.1 Reabilitação Neurofuncional Infantil
A Reabilitação neurofuncional infantil realiza o atendimento a crianças e ado-
lescentes que apresentem lesões neurológicas que impactem sobre o seu de-
senvolvimento neuropsicomotor. O encaminhamento para a reabilitação neu-
rofuncional infantil segue critérios construídos em conjunto com a Atenção 
Primária e Atenção Especializada estabelecendo níveis de prioridades confor-
me a condição de saúde, idade e condição funcional (vide apêndice 1). 

8.2.1.1 Fluxograma de acesso para 
reabilitação neurofuncional infantil

Caso o responsável pela criança de prioridade 
altíssima se dirija ao CREAB, antes de acessar o Centro 
de Saúde, o CREAB deverá realizar o agendamento.

NÃO SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

Usuário com demanda para 
Reabilitação Neurofuncional Infantil 

comparece ao Centro de Saúde

É 
prioridade 
altíssima?

Centro de Saúde Insere 
na especialidade 

Reabilitação 
Neurofuncional 
Infantil/CREAB 
– SISREG – sob  

Regulação

Matriciamento com o NASF-AB

Avaliação pelo NASF-AB

Atende 
critérios para 

CREAB?

Regulação de 
cada CREAB 

realiza  a 
análise

Confirma critérios 
para CREAB?

Devolve para 
o solicitante.

Aceita/autoriza para Reabilitação 
Neurofuncional Infantil.

Possui 
critério para 

Clínica?

Devolve ao Centro 
de Saúde  ( eSF/
NASF-AB para 

outras abordagens

Avaliação com profissional da equipe do CREAB

Centro de Saúde Insere na 
especialidade Reabilitação 

Neurofuncional Infantil/CREAB 
– SISREG – sob  Regulação

Regulação da Reabilitação realiza  a análise

Devolve/orienta 
outras abordagens

Insere para 
tratamento

Recusa e devolve 
ao solicitante 

com orientações

Autoriza tratamento para 
Reabilitação Neurofuncional 

Infantil para serviço contrtatado

Inicia tratamento 
com reavaliação 

periódica

Continuidade 
do tratamento

É 
indicado 

continuidade 
de tratamento 
ambulatorial? 

Alta ou 
encaminhamento 

para Centro de 
Saúde
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8.2.2 Reabilitação neurofuncional adulto
A Reabilitação neurofuncional adulto realiza o atendimento a indivíduos que 
apresentem lesões neurológicas, com acometimento encefálico e/ ou medular 
como Acidente Vascular Cerebral, Lesões Hipóxico-isquêmicas, Esclerose Múl-
tipla, Guillain-Barré, Doença de Parkinson, Tumores Cerebrais, Síndromes Neu-
rológicas, entre outros. Ela tem por objetivo facilitar o retorno do indivíduo às 
atividades de vida diária readaptando sua funcionalidade, oferecendo também 
um suporte técnico aos familiares em relação aos cuidados com esse indivíduo.

8.2.2.1 Fluxograma de acesso para a 
reabilitação neurofuncional adulto

NÃOSIM

As reavaliações devem 
ser realizadas em um 
intervalo de 6 meses de 
tratamento ou menos

SIM NÃO

Usuário com demanda de 
reabilitação neurofuncional adulto 
faz contato telefônico com o CREAB 

de referência

Preenche 
critérios 

para reabilitação 
ambulatorial?

Encaminhamento para 
Centro de Saúde e outros

Agendamento para avaliação 
especializada ( fisioterapeuta 
ou terapeuta ocupacional ou 

fonoaudiólogo)

Usuário é inserido no Sistema de Regulação para início de 
tratamento no CREAB ou prestador contratado

Inicia tratamento Ambulatorial

Reavaliações periódicas

É indicado 
continuidade 

de  tratamento  
ambulatorial?

Alta ou 
encaminhamento para 

Centro de Saúde

Continuidade do tratamento 
no CREAB/Clinicas 

Conveniadas

ACOLHIMENTO
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8.2.3 Reabilitação das disfunções 
osteomusculares

A Reabilitação das disfunções osteomusculares é indicada para usuários com li-
mitações funcionais que apresentam lesões complexas, tratadas cirurgicamente 
ou não, com comorbidades associadas, com condições clínicas para tratamento 
ambulatorial, situação socioeconômica e ambiental que não impeçam seu des-
locamento ao serviço de reabilitação e com indicação de iniciar o tratamento o 
mais rápido possível, evitando complicações, sequelas ou incapacidades.

Para maiores informações acesse o documento orientador:                                                               
Cuidado Integral da Pessoa com  Disfunções Osteomusculares

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/
saude/2021/cuidado-integral-pessoa-disfuncao-osteomuscular.pdf

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/cuidado-integral-pessoa-disfuncao-osteomuscular.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/cuidado-integral-pessoa-disfuncao-osteomuscular.pdf
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8.2.3.1 Fluxograma de acesso para 
reabilitação das disfunções 
osteomusculares

NÃO SIM

Encaminhamento para Centro de 
Saúde e/ou outros

Usuário com demanda de reabilitação osteomuscular, com documentos necessários, 
faz contato telefônico com o CREAB de referência

Preenche 
critérios para 

reabilitação na rede 
ambulatorial? 

Usuário é inserido no Sistema de Regulação para 
início de tratamento no CREAB ou prestador 

contratado, conforme critérios vigentes

Inicia tratamento Ambulatorial com 
reavaliação periódica

É indicado 
continuidade de  tratamento 

ambulatorial?

Continuidade do 
tratamento no 

CREAB ou prestador  
contratado

SIM

NÃO

Acolhimento

Após tratamento, alta com 
encaminhamento/orientação para 

prática de atividade física/ manutenção 
dos ganhos obtidos

Pré requisito: Documentos:
Encaminhamento com diagnóstico, 
emitido em até 60 dias.
Documento com foto e 
comprovante de endereço

A reavaliação periódica 
é necessária para 
análise de autorização  
da continuidade do 
tratamento
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8.2.4 Reabilitação respiratória
A Reabilitação respiratória atua no tratamento, prevenção e reabilitação das 
doenças do aparelho respiratório. Ela é composta por exercícios, instrução e 
intervenção comportamental que tem como objetivo mobilizar secreções, 
melhorar oxigenação do sangue, promover reexpansão pulmonar, diminuir o 
trabalho respiratório, reeducar a função respiratória e prevenir complicações, 
melhorando a capacidade funcional e a qualidade de vida dos usuários. 

8.2.4.1 Fluxograma de acesso para a 
reabilitação respiratória

NÃO SIM

Outros 
encaminhamentos

Usuário com demanda de reabilitação respiratória faz contato 
telefônico com o CREAB de referência

Tem 
indicação 

para tratamento 
ambulatorial?

Tratamento no 
CREAB ou em Clínicas 

conveniadas

Usuário comparece ao CREAB

Pré requisito: Documentos:
Encaminhamento com diagnóstico, 
emitido em até 60 dias.
Documento com foto e 
comprovante de endereço
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8.2.5 Reabilitação cardiovascular
A Reabilitação Cardiovascular tem objetivos preventivos e terapêuticos que vi-
sam reestabelecer o retorno precoce às AVDs, podendo ser caracterizada como 
um conjunto das ações necessárias para garantir aos pacientes portadores de 
doenças cardiovasculares melhor condicionamento físico, qualidade de vida e 
participação social, tornando-os capazes de levar uma vida ativa e produtiva.

8.2.5.1 Fluxograma de acesso para a 
reabilitação cardiovascular

NÃO SIM

Outros 
encaminhamentos

Usuário com demanda de reabilitação cardiovascular faz 
contato telefônico com o CREAB de referência

Tem 
indicação 

para tratamento 
ambulatorial?

Tratamento  em 
Clínicas conveniadas

Usuário comparece ao CREAB

Pré requisito: Documentos:
Encaminhamento com diagnóstico, 
emitido em até 60 dias.
Documento com foto e 
comprovante de endereço
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8.2.6 Reabilitação de Usuários Pós Covid 19
Em março de 2020 após a OMS declarar a pandemia da COVID 19 e em decor-
rência do avanço do número de casos no município, os serviços de reabilitação 
começaram a receber usuários com demandas relacionadas à reabilitação de-
correntes da Síndrome Pós COVID. 

Após reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde e Núcleo de Geriatria da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais- UFMG para discutir a reabilitação e funcio-
nalidade Pós COVID, o “Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional- IVCF 20” 
(ANEXO 1) foi eleito como o instrumento para estratificação de risco para a rea-
bilitação de usuários com declínio funcional, considerando os graus de priori-
dade conforme pontuação de corte sugerida. 

Posteriormente, foi elaborado o Guia de Manejo Pós Covid com o objetivo de orien-
tar os profissionais sobre o manejo com o usuário que necessite de assistência. 

De acordo com o instrumento de avaliação, deverão ser inseridos em tratamen-
to nos CREAB os usuários que apresentem pontuação maior ou igual a 15 (Alto 
risco de vulnerabilidade), identificada pelo IVCF- 20 e que tenham condições de 
se deslocar até o serviço. 

Considerando o perfil de acometimento sistêmico do COVID-19, possíveis se-
quelas e limitações decorrentes da doença, a abordagem multiprofissional tor-
na-se imprescindível para proporcionar o atendimento integral aos usuários. 

Após a avaliação com coleta detalhada de informações (importante usuário apre-
sentar o sumário de alta em caso de desospitalização), realização do exame físico 
e aplicação dos instrumentos de avaliação padronizados, é possível identificar 
queixas, definir juntamente com o usuário, os objetivos do tratamento e referen-
ciar, quando necessário, para avaliação com os demais profissionais da equipe.

Caso o paciente apresente queixas e/ou uma condição clínica que necessitem 
ser melhor investigadas, deverá ser feita uma contrarreferência para a Atenção 
Primária à Saúde.

O documento está disponível no endereço eletrônico:

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/
saude/2021/guia_manejo_pos-covid-21-09-2021.pdf

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/guia_manejo_pos-covid-21-09-2021.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/guia_manejo_pos-covid-21-09-2021.pdf
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O tempo médio de tratamento é estimado entre 6 a 8 semanas aproximada-
mente. Dessa forma, é importante o estabelecimento de metas a curto, médio 
e longo prazo, com reavaliação após 4 semanas do início do tratamento. 

Sendo assim, foi elaborado o fluxograma de acesso para a reabilitação especia-
lizada do usuário com necessidade de reabilitação Pós COVID.

8.2.6.1 Fluxograma de atendimento dos 
usuários pós-COVID no Serviço de 
Reabilitação Ambulatorial Especializado

NÃOSIM

NÃO

SIM

Usuário menores de 18 anos com demanda 
de Rebilitação após COVID

Usuário maior de 18 anos, com demanda 
para Reabilitação pós COVID encaminhado pela 

APS, SAD, serviços de saúde conveniados e privados 
ou demanda espontânea

Usuário é acolhido no CREAB de Referência 
com aplicação do IVCF-20 e Avaliação 

multidisciplinar complementar

IVCF ≥ 15 IVCF < 15

Usuário 
referenciado para 

acompanhamento na 
APS, com possibilidade 

de suporte remoto 
pelo CREAB.

Usuário 
consegue se 

deslocar até o 
CREAB?

Usuário é avaliado 
pelo NASF-AB e 

inserido pela APS no 
SISREG de acordo com 
critérios de prioridade 

para reabilitação 
infantil

Usuário inserido pela 
APS no SISREG como 
prioridade altíssima 

para o CREAB

• Avaliação pela Equipe Multiprofissional através de instrumentos padronizados, considerando 
necessidades físico-funcionais identificadas.

• Plano Terapêutico Multiprofissional com estabelecimento de metas a curto, médio e longo prazo.

Intervenção Multiprofissional semanal, com duração aproximada de 6 a 8 semanas, através de 
atendimento presencial alternado com telemonitoramento.

Reavaliação a cada 4 semanas de tratamento com aplicação dos instrumentos padronizados e IVCF-20.

IVCF 7 a 14 
CREAB contrata o 

Centro de Saúde para 
avaliar a transferência 
do cuidado para a APS.

IVCF ≥ 15 
Continua tratamento 

no CREAB com 
reavaliação em 4 

semanas.

IVCF 0a 6 
Alta do CREAB com 

referenciamento para 
APS.

Possui 
alterações 

respiratórias?
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8.2.7 Reabilitação em Uroginecologia        
e Drenagem Linfática

A Reabilitação em Uroginecologia é indicada no tratamento preventivo, 
conservador ou pós-operatório de disfunções urogenitais e anorretais, con-
tribuindo para o bem-estar físico e social de mulheres e homens que são 
acometidos por estas disfunções. 

A drenagem linfática manual é uma técnica indicada para tratamento de usuá-
rios com Linfedema e é composta por um conjunto de manobras específicas e 
que atuam sobre o sistema linfático superficial. A drenagem tem a finalidade 
de drenar o excesso de líquido contido nos espaços intersticiais e nos vasos, 
aumentando a velocidade do transporte e, com isso, melhorando o fluxo e o 
volume linfático.
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8.2.7.1 Fluxograma de acesso para a     
reabilitação em Uroginecologia 
e Drenagem Linfática

NÃO SIM

Outros 
encaminhamentos

Usuário com demanda de reabilitação 
uroginecológica e drenagem linfática faz contato telefônico 

com o CREAB de referência

Tem 
indicação 

para tratamento 
ambulatorial?

Tratamento em 
Clínicas escola

Usuário comparece ao CREAB

No CREAB  são 
atendidas apenas 
mulheres e drenagem 
linfática de MMSS 
devido a mastectomia

Tratamento no 
CREAB

NÃO SIM

Atende 
critério para  

reabilitação no CREAB?

Pré requisito: Documentos:
Encaminhamento com diagnóstico, 
emitido em até 60 dias.
Documento com foto e comprovante de 
endereço.
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8.2.8 Concessão de órteses, próteses e 
meios auxiliares de locomoção
Os Centros de Reabilitação –CREAB realizam concessão de órteses, próteses e 
meios auxiliares de locomoção (OPMAL) para os usuários que necessitam dessa 
tecnologia para uso permanente ou superior a 6 meses, de acordo com os mo-
delos disponíveis na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.

Belo Horizonte possui uma oficina ortopédica habilitada pelo Ministério da Saú-
de como oficina ortopédica do município. Além da oficina habilitada, existem 
oficinas contratadas para atender toda a demanda do município e municípios 
referenciados através da PPI.

O processo de concessão das órteses, próteses e meios auxiliares de loco-
moção acontece em, no mínimo, três etapas no CREAB (Vide formulários em 
APÊNDICE 3, 4 e 5).

• Avaliação do usuário para prescrição do equipamento;
• Medida do usuário e prova do equipamento (quando necessário); 
• Entrega ao usuário.

Após a entrega do equipamento, caso sejam necessários ajustes, o usuário de-
verá entrar em contato com o CREAB de referência. É importante que o pro-
fissional da eSF ou NASF-AB acompanhe a adaptação do usuário ao equipa-
mento, a fim de identificar a existência ou não de fatores dificultadores e evitar 
o desuso e abandono dos equipamentos. Todos os equipamentos entregues 
possuem garantia de 12 meses.

A reposição é realizada após avaliação da necessidade do usuário e do esta-
do de conservação do equipamento. Anualmente são dispensados em média, 
mais de 7000 equipamentos, beneficiando cerca de 4000 usuários. 

É importante ressaltar que para a solicitação de cadeira de rodas e de banho, 
além da avaliação físico-funcional do usuário é fundamental a visita ao domi-
cílio para realização da avaliação ambiental com o objetivo de verificar se o 
ambiente está apto a receber o equipamento ou se é necessária alguma adap-
tação, a fim de possibilitar seu uso. Vide formulários (APÊNDICE 4 e 5).
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8.2.8.1 Fluxograma de acesso para 
concessão de órteses, próteses e 
meios auxiliares de locomoção

NÃO

SIM

SIM

NÃOSIM NÃO SIM

SIM

Alta

Profissional Nasf/ESF 
realiza avaliação

Encaminha via 
malote para CREAB 

de referência

CREAB agenda 
avaliação 

especializada

Inicia Reabilitação após 
liberação vaga pelo 

Sistema de Regulação

Usuário de Belo Horizonte da Rede SUS/BH e conveniada, 
planos de saúde e particular com demanda de cadeira de rodas, 

cadeira de banho, meios auxiliares de locomoção , órteses e próteses 
comparece ao Centro de Saúde

Creab de referência agenda o usuário para 
avaliação e medida da cadeira de rodas.

Caso a necessidade seja cadeira de banho 
ou meio auxiliar de locomoção o Creab 

solicita à oficina ortopédica.

Creab agenda medida e prova 
da órtese ou prótese

Usuário recebe o 
equipamento conforme sua 

necessidade.

Necessita de 
acompanha-mento 

pelo NASF-AB?
NASF-AB 

acompanha

Necessita de 
Cadeira de rodas,  cadeira 

de banho ou meios auxiliares de locomoção 
(andador, muleta ou 

bengala)?                                                                         

Necessita de 
órteses 

ou próteses?

Necessita de  
avaliação ambiental e 

físico funcional?

Usuário 
é orientado 

a  comparecer ao  CREAB 
para agendamento de consulta.

Necessita
reabilitação?
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8.2.9 Atenção à Saúde da 
Pessoa Estomizada

Os centros de referência em reabilitação prestam assistência especializada às 
pessoas com estoma, objetivando sua reabilitação, realização de suas ativida-
des de vida autônoma, com ênfase na orientação para o autocuidado, orienta-
ção ao cuidador e/ou familiar, prevenção na complicação nas estomias e for-
necimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança. 

Essa assistência especializada tem como referência na manutenção do cuidado 
e capacidade funcional das pessoas estomizadas a Portaria SAS/MS nº 400/2009.
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8.2.9.1 Fluxograma de acesso à Atenção      
à Saúde da Pessoa Estomizada

NÃOSIM

Paciente estomizado com prescrição de 
bolsa, antes ou após a alta  hospitalar

É paciente novo 
no serviço?

Continuidade do 
acompanhamento

Contato telefônico com o CREAB 
(SASPO) de referência 

Alta por óbito, 
reversão ou 

mudança de serviço 
referência

NÃOSIM

*Paciente 
ativo no 
serviço?

*Paciente ativo é aquele que está 
frequente no serviço. Inativo é aquele que 
se desvincula do serviço. Atualização de 
cadastro periódica ( 4 meses mínimo).

Agendada consulta 
de enfermagem para 
estomaterapeuta ou 

enfermeiro capacitado e 
cadastro no programa

Acompanhamento pela 
equipe multiprofissional 

do CREAB (SASPO) de 
referência
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8.2.10 Reabilitação Física em              
caráter de internação

As pessoas com demanda para reabilitação física que necessitam de tratamen-
to sistematizado e não possuem condições de serem atendidas nos CREAB po-
dem ser encaminhadas para a junta reguladora de internação para avaliação 
da demanda de acordo com critérios de admissão para o Hospital de Transição 
Paulo de Tarso.

O perfil desejável para internação são usuários em fase aguda de acometimen-
to neurológico ou ortopédico que possuam bom prognóstico de melhora geral 
do quadro funcional, ausência de escaras infectadas e possuir suporte familiar.
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8.2.10.1 Fluxograma de acesso para 
reabilitação em caráter de 
internação hospitalar

SIM

NÃO

SIM

Usuário com necessidade de 
Reabilitação avaliada por médico da 

rede pública

Preenche critérios 
para  realizar reabilitação  

hospitalar?

De posse do encaminhamento 
para reabilitação, é 

direcionado  para avaliação 
com Nasf ou acolhimento no 

CREAB de referência.

NÃO

SIM

Preenche 
critérios para 

realizar a reabilitação 
hospitalar?

*A AIH (3 vias) preenchida, assinada 
e carimbada pelo médico, cópia da 
identidade, comprovante de residência e 
prescrição de medicamentos caso utilize.

De posse do formulário de internação hospitalar 
(AIH) um familiar deve comparecer ao CREAB L para 
agendamento de horário para avaliação do paciente 

pela Junta de internação.*

Usuário é direcionado 
para o Nasf ou CREAB 

de referência.

É inserido no Sistema (CINT) e 
aguarda liberação da vaga no 

Hospital Paulo de Tarso.



Guia de Diretrizes da Rede Ambulatorial Especializada de Reabilitação do SUS-BH

59

8.3 Reabilitação Intelectual
O atendimento em reabilitação intelectual é destinado às pessoas com defi-
ciência intelectual que apresentem deficits funcionais (intelectuais e adaptati-
vos) nos domínios conceitual, social e prático.

A reabilitação/habilitação visa o desenvolvimento da funcionalidade, cognição, 
linguagem, sociabilidade e o desempenho de habilidades.

Conheça o Documento: Diretrizes para a Atenção à Saúde da Pessoa com 
Deficiência Intelectual na rede de Reabilitação do SUS-BH:

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/
saude/2020/diretrizes_reabilitacao_deficiencia_intelectual-5-3-2020.pdf

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/diretrizes_reabilitacao_deficiencia_intelectual-5-3-2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/diretrizes_reabilitacao_deficiencia_intelectual-5-3-2020.pdf
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8.3.1 Fluxograma de acesso para a 
Reabilitação Intelectual

NÃO SIM

Usuário com demanda de 
reabilitação intelectual

Preenche critério 
para reabilitação na atenção 

especializada?

Outras opções de 
intervenções.

Centro de Saúde/ Avaliação do 
NASF-AB

Preenche critérios para 
oficina da APAE?

Insere no SISREG 
para reabilitação 
neurofuncional 

infantil

Análise pela equipe 
de regulaçao da 

reabilitação.

Confirma critérios para 
oficina da APAE?

Encaminha  para  
oficinas da APAE.

Insere no SISREG 
para reabilitação 

intelectual

Análise pela equipe de 
regulaçao do CREAB 

de referência.

Confirma critérios 
para reabilitação 

intelectual?

Devolve para Centro de 
Saúde - outras opções de 

intervenções. 

Avaliação pela equipe de reabilitação 
intelectual do creab e inserção pra 

tratamento 

Inicia tratamento ambulatorial com 
reavaliações periódicas

É indicada 
continuidade de  

tratamento?

Continuidade do 
tratamento.

Alta ou 
encaminhamento 

para outra opções de 
intervenções

SIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM NÃO

SIM NÃO
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8.4 Reabilitação Visual
O serviço de reabilitação visual atende  pessoas com deficiência visual de acor-
do com  os parâmetros estabelecidos pelo Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro 
de 2004, que considera cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho e com a melhor correção óptica;  baixa visão ou visão 
subnormal, onde a acuidade visual é entre 0,3 e 0,05 no melhor olho e com a 
melhor correção óptica; e casos em que a somatória da medida do campo vi-
sual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°.

As ações de habilitação e reabilitação visual devem ser estabelecidas a partir 
das necessidades de cada indivíduo, considerando o impacto da deficiência 
visual sobre sua funcionalidade, com o objetivo de promover habilidades na 
execução das atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária 
de maneira independente. É realizada concessão de auxílios ópticos de acordo 
com a necessidade funcional do usuário e bengala articulada, caso necessário.
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8.4.1 Fluxograma de acesso para a 
reabilitação visual

NÃO SIM

Usuário atende critérios 
para reabilitação visual: necessidade 

identificada após consulta com 
oftalmologista

Reside em  
BH?

Alta / 
Contrarreferência para o 

solicitante

Consulta com oftalmologista 
especialista em VSN

NÃO

SIM

Demanda 
para 

acompanhamento com 
equipe multiprofissional?

Usuários de outros município com indicação de auxílios óticos ou bengala articulada 
serão referenciados para o município de origem após treinamento de OPM

Habilitação Visual
Reabilitação Visual

(Inclui Treino de 
orientação e mobilidade, 
treinamento de órteses 

e próteses (OPM) 
oftalmológicas.

Centro Municipal de 
Oftalmologia (CMO) agenda 
consulta com oftalmologista 

especialista em Visão Sub 
Normal (VSN) via SISREG

Usuário procura Secretaria 
de Saúde de seu  Município 
para agendar consulta com 

oftalmologista especialista em 
Visão Sub Normal (VSN) via 

Sistema de Regulação

Necessita 
acompanhamento com 

oftalmologista VSN?

NÃO SIM
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8.4.2 Fluxograma de acesso para 
concessão de bengala articulada

Usuário com indicação ou necessidade de 
BENGALA ARTICULADA

NÃOSIM

SIM SIMNÃO NÃO

Já utiliza bengala 
articulada?

Necessita  de 
treino de orientação e 

mobilidade?

Possui prescrição 
médica para bengala 

articulada?

Usuário recebe 
bengala articulada

Agenda treinamento de 
orientação e mobilidade  
pelo telefone 3277-8985

Pré-requisito: Levar laudo 
medico que informe 

a patologia/condição 
visual e documento de 

identidade com foto

Usuário deverá 
comparecer ao Centro 
de Saúde de referência 
e solicitar consulta com 

OFTALMOLOGISTA. 
Moradores de outros 

municípios devem 
procurar a Secretaria de 
Saúde do seu município

Alta / 
Contrarreferência 
para o solicitante

Usuário entra 
em contato pelo 

telefone (31) 3277-
8985 e agenda 

atendimento para 
início do processo 

de aquisição da 
bengala articulada



64

Referências bibliográficas

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Progra-
máticas Estratégicas. Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 
Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010.

Caetano LA, et al. A expansão dos serviços de reabilitação no SUS. Rev Ter Ocup Univ Sao 
Paulo. 2018 set.-dez.;29(3):195-203.

BRASIL.Ministério da Saúde 2020. Instrutivos de Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e 
Visual (CER e Serviços habilitados em modalidade única).

Lei nº 13.146 de 06 de julho 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

OMS.Organização Mundial de Saúde, CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, In-
capacidade e Saúde (Centro Colaborador da Organização Mundial da saúde para a Família de 
Classificações Internacionais, org: coordenação da tradução Cassia Maria Buchalla). São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP; 2003.

Portaria GM Nº 793 de 24 de abril de 2012 e Portaria GM Nº 835 de 25 de abril de 2012.

Portaria GM MS Nº 1278 de 20 de outubro de 1999 – Estabelece Critérios de Indicação e Con-
tra-Indicação de Implante Coclear.

Portaria GM Nº 793 de 24 de abril de 2012 - Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Defi-
ciência no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Portaria Nº 2.073, de 28 de setembro de 2004 – Institui a Política Nacional de Atenção à 
Saúde Auditiva.

Resolução SES Nº 1321 de 18 de outubro de 2007 - Institui o Programa Estadual de Triagem 
Auditiva Neonatal, define critérios, normas operacionais e procedimentos para a presta-
ção de serviços de Triagem Auditiva Neonatal.

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 2021. Guia Para Manejo Pós-Covid-19.



Guia de Diretrizes da Rede Ambulatorial Especializada de Reabilitação do SUS-BH

65

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 2019. Diretrizes para a Atenção À Saúde da 
Pessoa com Deficiência Intelectual  na Rede de Reabilitação Do SUS-BH.

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 2019. Cuidado Integral da Pessoa com Dis-
funções Osteomusculares. Guia Do Percurso Na Rede Sus-BH: Atenção Primária À Saúde, Am-
bulatórios Especializados e Urgência.



66

APÊNDICE 1. Critérios da Reabilitação Neurofuncional infantil
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APÊNDICE 2. Formulário Projeto Terapêutico Individualizado

 

                                                                                      

PROJETO TERAPÊUTICO INDIVIDUALIZADO 
 
CREAB:__________________________________Data:____/_____/__________ 

 
Nome: 
Cuidador:                                                                      Fone contato: 
DN:___/____/_____ Idade:                        PE: 
Centro de Saúde:                                                                         Equipe: 
 
Diagnóstico: 
 
Diagnóstico Funcional: 
 
Estuda?  (   ) sim   (   ) não                       Trabalha? (   )sim    (   ) não 
Profissão:                                                Ocupação: 
 
Queixa da família: 
 
Expectativa da família: 
 
Expectativa do usuário: 
 
Habilidades e interesses: 
 
 

1- QUADRO APRESENTADO PELO USUÁRIO: 
 

Áreas de desempenho 
 

Habilidades Dificuldades 

Comunicação: 
 

  

Autonomia: 
 

  

Socialização: 
 

  

Comportamento: 
 

  

Motricidade: 
 

  

 
2- TRATAMENTOS INDICADOS: 

 
(   ) Fisioterapia   (   ) Fonoaudiologia (   ) Terapia Ocupacional (   ) Psicologia 
 
Outros:________________________________________________________ 
 
 
3- OBJETIVOS PROPOSTOS: 

 
3.1- Objetivos em CURTO PRAZO ( até 6 meses) 
 
-Fisioterapia: 
 
-Fonoaudiologia: 
 
-Terapia Ocupacional: 
 
-Psicologia: 
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3.2- Objetivos em MÉDIO PRAZO ( até 12 meses) 
 
-Fisioterapia: 
 
-Fonoaudiologia: 
 
-Terapia Ocupacional: 
 
-Psicologia: 
 
3.1- Objetivos em LONGO PRAZO ( até 18 meses) 
 
-Fisioterapia: 
 
-Fonoaudiologia: 
 
-Terapia Ocupacional: 
 
-Psicologia: 
 
 
4- OUTRAS PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO: 

 
                             Ação 
 

Responsável Prazo 

 
 

  

 
 

  

 
5- REAVALIAÇÕES 
 
Reavaliação Especialidade/ 

Profissional e 
assinatura 

Alcançou objetivo? 
Sim/Não 

Dificuldades /Conduta 

        1ª 
 
___/___/____ 
 
(6 meses 
após início) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

        2ª 
 
___/___/____ 
 
 ( 12 meses 
após início) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

       3ª 
 
___/___/____ 
 
(18 meses 
após início) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
6-CONDUTA APÓS 18 MESES: (    ) Alta (   ) Outros:______________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

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



72

APÊNDICE 3. Formulário para solicitação de meios 
auxiliares de locomoção e cadeira de banho
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APÊNDICE 4. Formulário de avaliação 
para solicitação de cadeira de rodas
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APÊNDICE 5. Roteiro de avaliação 
ambiental para cadeira de rodas
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APÊNDICE 6. Fluxo de acesso para o 
Programa de Atenção à Saúde Auditiva

Nome:  Programa de Atenção à Saúde Auditiva  

Sinônimos: Saúde Auditiva,  AASI – Aparelho de Amplificação Sonora Individual ,  
Adaptação de Aparelho Auditivo no SUS 

Classificação SIA: Média complexidade 

Profissional Solicitante: Médico Otorrinolaringologista e Fonoaudiólogo 

Unidade Solicitante:  Rede SUS/BH e conveniada, planos de saúde e particular 

Unidade para agendamento ou Inserção no SISREG: Centro de Saúde 

Forma de agendamento: SISREG 

Responsável pelo contato com o usuário: CMC 

Observações: os usuários deverão ser agendados de acordo com a prioridade / Pacientes 
com zumbido também são cadastrados para Saúde Auditiva 

Critérios de prioridade: anexo 

Pré-requisitos: o usuário deve ser cadastrado no Centro de Saúde, ter o número do 
cartão nacional de saúde, exames audiológicos e encaminhamento à 
Saúde Auditiva. 
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Critérios de prioridade

Prioridade alta:     • Crianças e jovens até 18 anos

                                   • Paciente com cegueira 

                                   • Paciente com perda auditiva súbita

                                   • Paciente pós meningite 

Estes pacientes devem ser agendados na especialidade SAUDE AUDITIVA PRIORIDADE

Prioridade média:     • Adultos e idosos que estudam e/ou trabalham

                                        • Pacientes com visão subnormal

                                       • Pacientes adaptados com Aparelho de Amplificação Sonora Individual

• AASI em outros Serviços de Atenção à Saúde Auditiva fora de Belo 
Horizonte e que necessitam de acompanhamento (hoje moradores de 
Belo Horizonte)

Estes pacientes devem ser agendados na especialidade SAUDE AUDITIVA

Prioridade baixa:       • Adultos e Idosos

                                       • Pacientes com zumbido 

Estes pacientes devem ser agendados na especialidade SAUDE AUDITIVA 
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APÊNDICE 7. Fluxo de acesso para Implante 
Coclear e Prótese auditiva ancorada no Osso

Nome:   Implante Coclear e Prótese auditiva ancorada no Osso 

Sinônimos: Implante coclear – IC, BAHA 

Classificação SIA: alta complexidade 

Profissional Solicitante: Equipe do Serviço de Atenção à Saúde Auditiva

Unidade Solicitante:  Serviço de Atenção à Saúde Auditiva

Unidade para agendamento: Junta Reguladora da Saúde Auditiva

Forma de agendamento: CINT

Responsável pelo contato com o usuário:  CINT

Observações: somente a Junta Reguladora da Saúde Auditiva autoriza o procedimento – 
AIH para cirurgia e relatórios

Critérios de indicação e contraindicação: anexo.  O usuário deve estar inserido no 
Serviço de Atenção à Saúde Auditiva.

Pré-requisitos: o usuário já deve ser paciente do Serviço de Atenção à Saúde Auditiva
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 Critérios de indicação e contra indicação

Critérios de indicação: 

1 – Implante em adultos 

a - pessoas com surdez neurossensorial profunda bilateral com código 
linguístico estabelecido (casos de surdez pós-lingual ou de surdez pré-lingual, 
adequadamente reabilitados);

b - ausência de benefício com prótese auditiva (menos de 30% de discriminação 
vocal em teste com sentenças);

c - adequação psicológica e motivação para o uso de implante coclear.

2 – Implante em crianças (menores de 18 anos com surdez pré e pós-lingual)

a) experiência com aparelho de amplificação sonora individual - AASI, durante pelo 
menos três meses;

b) incapacidade de reconhecimento de palavras em conjunto fechado;

c) família adequada e motivada para o uso do implante coclear;

d) condições adequadas de reabilitação na cidade de origem.

Critérios de contraindicação: 

a - surdez pré-lingual em adolescentes e adultos não reabilitados por método oral;

b - pacientes com agenesia coclear ou do nervo coclear;

c - contraindicações clínicas.
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APÊNDICE 8. Fluxo de acesso para reabilitação 
neurofuncional infantil

Nome: Reabilitação Neurofuncional Infantil

Sinônimos: Reabilitação Pediátrica, Reabilitação Neuropediátrica. 

Classificação SIA: média complexidade

Última atualização: 

Profissional Solicitante: Profissionals do NASFS, CREABS e URS Saudade.

Unidade Solicitante: UBS, URS Saudade, CREABS

Unidade para agendamento ou Inserção no SISREG: UBS.

Forma de agendamento: SISREG

Responsável pelo contato com o usuário: UBS

Observações: Quando uma vaga para liberada o usuário deve comparar o serviço de 
reabilitação com um guia de encaminhamento.

Anexos: Critérios, guia de encaminhamento, protocolo de avaliação infantil e passo a passo 
para agendamento no SISREG.

Pré-requisitos: O usuário deve ser avaliado pela UBS, CREABS ou URS Saudade e sua 
prioridade de tratamento segundo os "Critérios de Encaminhamento para 
Reabilitação Infantil".  A gula de encaminhamento deve estar totalmente 
preenchida e a familia deve ter disponibilidade para levar a criança para 
tratamento.
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APÊNDICE 9. Fluxo de acesso para 
reabilitação neurofuncional adulto

Nome:  Reabilitação neurofuncional adulto

Sinônimos: Reabilitação neurológica adulto; reabilitação após acidente vascular encefálico; 
reabilitação após traumatismo crânio-encefálico; reabilitação após aneurisma cerebral; 
reabilitação após lesão medular; disfunção neurológica. 

Classificação SIA: média complexidade.

Última atualização: 

Profissional Solicitante: Médico e Enfermeiro de Saúde da Família, neurologista, 
ortopedista, outras especialidades médicas, profissionais do EMAP e do NASF e equipe de 
reabilitação dos hospitais.

Unidade Solicitante: Toda rede SUS/BH (própria e contratada), convênio e particular.

Unidade para agendamento ou Inserção no SISREG: CREAB.

Forma de agendamento: Agendamento programado no CREAB-L para acolhimento 
especializado. Inserido para tratamento no CREAB -L ou clínicas conveniadas.

Responsável pelo contato com o usuário: Equipe de disfunções neurológicas adulto do 
CREAB.

Observações: os usuários deverão ser orientados a procurar o seu CREAB de referência de 
acordo com a regionalização.

Anexos: critérios em elaboração

Pré-requisitos: o usuário deve ser cadastrado no Centro de Saúde, ter o número do cartão 
nacional de saúde e a guia de referência. Esta última tem validade de 60 dias, 
deve estar preenchida com diagnóstico clínico, motivo do encaminhamento, 
assinatura e carimbo do profissional solicitante.



Guia de Diretrizes da Rede Ambulatorial Especializada de Reabilitação do SUS-BH

81

APÊNDICE 10. Fluxo de acesso para reabilitação 
das disfunções osteomusculares

Nome:  Reabilitação Física para disfunções osteomusculares

Sinônimos: Fisioterapia ortopédica 

Classificação SIA: média complexidade

Última atualização: 

Profissional Solicitante: Médico de Saúde da Família, Ortopedista, Reumatologista,  
profissionais do NASF.

Unidade Solicitante: Toda rede SUS/BH (própria e contratada), convênio e particular

Unidade para agendamento ou Inserção no SISREG: CREAB

Forma de agendamento: SISREG: Creabs ou clínicas conveniadas

Responsável pelo contato com o usuário: CMC

Observações: os usuários deverão ser orientados a procurar o seu CREAB de referência de 
acordo com a regionalização.

Anexos: critérios de prioridade

Pré-requisitos: o usuário deve ser cadastrado no Centro de Saúde, ter o número do cartão 
nacional de saúde e a guia de referência. Esta última tem validade de 60 dias, 
deve estar preenchida com diagnóstico clínico, motivo do encaminhamento, 
assinatura e carimbo do profissional solicitante.
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APÊNDICE 11. Fluxo de acesso para concessão de 
órteses e próteses

Nome:  Órteses e Próteses

Sinônimos: Tutor, perna mecânica, braço mecânico, colete, polaina, palmilha, calçados

Classificação SIA: média complexidade

Última atualização: 

Profissional Solicitante: Profissional do nível superior saúde

Unidade Solicitante: Todos os serviços de saúde da rede SUS/BH (própria e contratada)

Unidade para agendamento via SISREG:

Forma de agendamento: O usuário, ou seu responsável, deve comparecer ao Centro de 
Reabilitação com solicitação do equipamento e documentos pessoais.

Responsável pelo contato com o usuário: Centro de Saúde e Centro de Reabilitação

Pré-requisitos: o usuário de BH deve ser cadastrado no Centro de Saúde, ter o número do 
cartão nacional de saúde e a solicitação do equipamento. 

Morador de outro município deverá procurar a Secretaria de Saúde de origem.
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APÊNDICE 12. Fluxo de acesso para cadeira de rodas, 
cadeira de banho e meios auxiliares de locomoção

Nome:  Cadeira de rodas, cadeira de banho e meios auxiliares de locomoção

Sinônimos: cadeira de rodas, cadeira de banho, muleta, bengala, andador.

Classificação SIA: média complexidade

Última atualização: 

Profissional Solicitante: Profissional de nível superior saúde

Unidade Solicitante: Todos os serviços de saúde da rede SUS/BH (própria e contratada)

Unidade para agendamento via SISREG:

Forma de agendamento: O usuário, ou seu responsável, deve comparecer ao Centro de 
Saúde com solicitação do equipamento e documentos.

Responsável pelo contato com o usuário: Centro de Saúde e CREAB

Pré-requisitos: o usuário de BH deve ser cadastrado no Centro de Saúde, ter o número do 
cartão nacional de saúde e a solicitação da cadeira de rodas e/ou de banho 
e/ou meio auxiliar de locomoção. 

Morador de outro município deverá procurar a Secretaria de Saúde de origem.



84

APÊNDICE 13. Fluxo de acesso para o serviço 
de atenção à saúde da pessoa estomizada

Nome:  Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada

Sinônimos: Assistência à pessoa estomizada; Ostomia; Reabilitação da pessoa estomizada.

Classificação SIA: média complexidade

Última atualização: 

Profissional Solicitante: Hospitais após cirurgia de confecção de estoma

Unidade Solicitante: Toda rede SUS/BH (própria e contratada), convênio e particular

Unidade para agendamento ou Inserção no SISREG: Serviço SASPO de referência - CREAB

Forma de agendamento: Contato telefônico pelo hospital após alta – Transferência 
responsável.

Responsável pelo contato com o usuário: SASPO de referência

Observações: os usuários deverão ser orientados a procurar o seu SASPO de referência de 
acordo com a regionalização.

Anexos:

Pré-requisitos: o usuário deve ser cadastrado no Centro de Saúde, ter o número do cartão 
nacional de saúde e o sumário de alta hospitalar. O sumário deve constar 
diagnóstico clínico, motivo do encaminhamento, assinatura e carimbo do 
profissional solicitante.
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APÊNDICE 14. Fluxo de acesso para a 
Reabilitação Intelectual

Nome:  Reabilitação Intelectual

Sinônimos: Reabilitação déficit intelectual, Reabilitação deficiência cognitiva, Reabilitação 
para deficiência mental.

Classificação SIA: média complexidade

Última atualização: 

Profissional Solicitante: Profissionais do NASFs, CREABs e URS Saudade

Unidade Solicitante: UBS, URS Saudade, CREABs

Unidade para agendamento ou Inserção no SISREG: UBS

Forma de agendamento: SISREG

Responsável pelo contato com o usuário: UBS

Observações: Quando a vaga for liberada o usuário deve comparecer ao serviço de 
reabilitação informado com a guia de encaminhamento.

Anexos: Critérios, guia de encaminhamento, passo a passo para agendamento no SISREG.

Pré-requisitos: Usuário deverá ser avaliado pela UBS, CREABs ou URS Saudade e ter sua 
prioridade de tratamento estabelecida de acordo com os “Critérios de 
Encaminhamento para Reabilitação Intelectual”. A guia de encaminhamento 
deve estar totalmente preenchida e a família deve ter disponibilidade para 
levar a criança para tratamento.
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APÊNDICE 15. Fluxo de acesso para a reabilitação visual

Nome:  Reabilitação Visual

Sinônimos: Reabilitação Visão Subnormal, Baixa Visão

Classificação SIA: média complexidade

Última atualização: 

Profissional Solicitante: Oftalmologista da rede de serviços do SUS-BH

Unidade Solicitante: Todos os serviços de Oftalmologia da rede SUS/BH (própria e contratada)

Unidade para agendamento via SISREG: Centro Municipal de Oftalmologia - CMO

Forma de agendamento: O usuário, ou seu responsável, deve comparecer ao CMO munido 
da guia de referência emitida pelo oftalmologista e documentos.

Responsável pelo contato com o usuário: CMO e Central de Marcação de Consultas - CMC

Pré-requisitos: o usuário de BH deve ser cadastrado no Centro de Saúde, ter o número do 
cartão nacional de saúde e a guia de referência do oftalmologista constando 
os seguintes dados: hipótese diagnóstica, acuidade visual, refração ou 
retinoscopia, fundoscopia e tonometria de aplanação. 

Morador de outro município deverá procurar a Secretaria de Saúde de origem.
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ANEXO 1- Índice de vulnerabilidade Clínico - funcional - 20
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