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Resumo 

A dissertação levanta, analisa e discute os marcos de referência da Rede de Cuidados 

à Pessoa com Deficiência (RCPCD) com o objetivo de sistematizar subsídios à 

participação da Fonoaudiologia na implementação e nas rotinas da Rede. O presente 

estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa documental, com caráter retrospectivo e 

abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada em meios impressos e digitais, 

levantando documentos (convenções; protocolos; leis; portarias; normativas; 

instrutivos; diretrizes de atenção à saúde etc.) e bibliografias de referência sobre a 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Para contextualizar a análise, foi traçado 

um breve panorama histórico e social da pessoa com deficiência no Brasil durante o 

século XX, bem como sobre acontecimentos internacionais que influenciaram as 

políticas públicas voltadas a essas pessoas. Tendo tal cenário como pano de fundo, os 

resultados do levantamento documental foram categorizados a partir da Portaria nº 

793/12 do Ministério da Saúde, que é a portaria mãe da Rede. A discussão estrutura-se 

em função de possibilidades de participação da Fonoaudiologia na RCPCD, por meio 

do indiciamento de oportunidades e potencialidades, bem como de desafios para 

intensificar a atuação da área em uma política pública que toca diretamente várias 

latitudes do trabalho fonoaudiológico. A conclusão da pesquisa indica que, em razão 

dos princípios, diretrizes e lógica da RCPCD, a transformação da lógica de cuidados 

em saúde e a percepção social sobre as pessoas com deficiência dependem também 

do trabalho que a Fonoaudiologia pode fazer com a linguagem e a comunicação dessa 

população, uma vez que a inclusão social e a autonomia pedem condições favoráveis 

de comunicação e de linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

	  
	  

Abstract 

The dissertation raises, analyzes and discusses the benchmarks of the 

Integrated Health Service Network for People with Disabilities (RCPCD) in order to 

systematize subsidies to the participation of Speech, Language and Hearing Sciences 

in the implementation and in the routines of the Network. This study was developed 

from documentary research, a retrospective survey with qualitative approach. The data 

collection was performed in printed and digital media, raising documents (Conventions; 

Protocols; Laws; Ordinances; Norms; Instructions; Health Care Guidelines, etc.) and 

bibliographic references about the Integrated Health Service Network for People with 

Disabilities (RCPCD). To contextualize the analysis, it was set a brief historical and 

social panorama of people with disabilities in Brazil during the twentieth century, as well 

as international events that have influenced the public policies for people with 

disabilities. Having such scenario as a background, the results of the documentary 

survey were categorized from the Ordinance 793/12 of the Ministry of Health, which is 

the main Ordinance of the Network. The discussion is structured according to the 

Speech, Language and Hearing Sciences participation possibilities in the RCPCD, 

through the indictment of opportunities and potentialities, as well as challenges to 

intensify the performance of the area in a public policy that directly touches various 

latitudes of speech therapy work. The conclusion of the research indicates that, 

because of the principles, guidelines and logic of the RCPCD, the transformation of the 

logic of care in health and the social perception of disabled people also depend on the 

work that the Speech, Language and Hearing Sciences can do with the language and 

communication of this population, since social inclusion and autonomy ask favorable 

conditions for communication and language. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPCD) do Sistema Único de 

Saúde (SUS) teve início em 2012, como desdobramento da decisão do Governo 

Federal de construir um Plano abrangente e multissetorial de garantia de direitos às 

pessoas com deficiência: o “Viver sem Limite”. 

O Plano, lançado em 2011, começa a saldar uma dívida histórica em termos de 

política pública para efetuação dos direitos à saúde; à educação; à cidade; à inclusão; 

e circulação social das pessoas com deficiência, na direção, inclusive, do compromisso 

assumido pelo Brasil ao consignar a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa 

com Deficiência (ONU, 2007), dando a ela caráter constitucional. 

O “Viver sem Limite” está estruturado em quatro eixos: Acesso à Educação, 

Atenção à Saúde, Inclusão Social e Acessibilidade. Esses eixos englobam ações em 

muitos ministérios do Governo Federal, entre eles: Saúde, Educação, Previdência, 

Justiça, Direitos Humanos, Fazenda, Ciência e Tecnologia, Cidades, Turismo, Cultura, 

Trabalho/Emprego e Esporte. Além disso, por ser um marco de governo, a Casa Civil 

acompanha e monitora as ações dos ministérios envolvidos, e a Secretaria de Direitos 

Humanos (SDH) coordena e articula as atividades e estratégias desse Plano Nacional. 

 O escopo dado pelos eixos do Plano e sua multissetorialidade derivam da 

percepção de que 

a deficiência envolve uma multiplicidade de dimensões e fatores 
de origem socioeconômica, cultural, familiar, individual e 
institucional, conformando trajetórias distintas e demarcando 
ações públicas com abrangência e objetivos diversos. (...) Para o 
Governo Federal, essa exigência se traduziu em um plano que 
valoriza as intervenções intersetoriais e transversais; um modelo 
de gestão governamental relacional, com redes horizontais e 
multiníveis. (SDH-PR, 2014, p. 27-8) 

 

O Ministério da Saúde (MS), ao integrar o Plano “Viver sem Limite”, mais do que 

propor uma agenda incremental para as pessoas com deficiência, ou seja, mais do que 

criar e ampliar ações e programas na perspectiva até então praticada na atenção à 

saúde da pessoa com deficiência (pontual em relação à lógica estruturante do SUS), 

resolve fazer uma inflexão, criando uma rede temática, que afirma o cuidado à pessoa 
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com deficiência como ação prioritária e estruturante na implementação da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS). 

Pessoalmente, como consultora da Coordenação Geral de Saúde da Pessoa 

com Deficiência do Departamento de Ações Estratégicas e Programáticas de Saúde 

(DAPES) do Ministério da Saúde, participei da elaboração e da implantação da RCPCD 

nos seus dois primeiros anos de existência. Nessa intensa experiência, pude 

presenciar grandes desafios e o enorme esforço para viabilizar, no campo da saúde, 

direitos fundamentais conquistados pelas pessoas com deficiência e pela sociedade. 

Pude testemunhar também os enormes compromisso e entusiasmo dos profissionais 

que trabalham na Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência para 

construir uma rede de saúde que começa a preencher uma lacuna histórica em termos 

de política de saúde para as pessoas com deficiência.  

A presente dissertação é um modo de continuar contribuindo com tal processo, 

por meio de uma pesquisa documental que sistematiza, entre outras, normas, 

diretrizes, instrutivas e textos de referência, dispondo-os ao público de forma sintética, 

buscando difundir a compreensão de alguns dos sentidos que sustentam as posições e 

escolhas que os referidos documentos expressam e, mais especificamente, buscando 

refletir sobre oportunidades de participação e colaboração da Fonoaudiologia na 

RCPCD, o que delineia mais estritamente o objetivo deste trabalho.         

De saída, vale destacar que a RCPCD foi criada na lógica de outras redes 

temáticas do Ministério da Saúde, tais como: Rede Cegonha, Rede de Atenção 

Psicossocial, Rede de Urgência e Emergência. Essa estratégia de materializar (via 

redes temáticas) certas prioridades do cuidado em saúde induziu ações consideradas 

fundamentais em campos temáticos como os referidos.  

No entanto, essas redes devem ser entendidas como “redes da rede”, isto é, 

como dimensões transversais da construção, fortalecimento e consolidação da Rede 

de Atenção à Saúde (RAS), que conforma a Rede SUS no âmbito do cuidado à saúde, 

e cuja estruturação está em marcha e tem, como é sabido, uma série de desafios 

práticos e políticos. Na arena política, trata-se, por exemplo, de alcançar consensos 

necessários e de construir condições políticas e institucionais para aperfeiçoar o SUS, 

o que também inclui enfrentar interesses contrários a um sistema democrático e 

universal de saúde.  

Do ponto de vista dos desafios ao funcionamento do SUS que, naturalmente, 

estão intimamente ligados aos enfrentamentos políticos mencionados há pouco, é 
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preciso avançar em várias frentes: financiamento, infraestrutura, regionalização, 

qualificação técnica da gestão e do cuidado, acesso qualificado e acessibilidade dos 

usuários, entre outras.  

Na mesma direção, é também importante aprofundar a formação e a cultura do 

trabalho em rede, evitando tendências de fragmentação, que se manifestam, em várias 

situações, por graus não suficientes de sinergia entre pontos de atenção, linhas de 

cuidado, componentes da atenção e níveis de gestão do sistema.  

É justamente nesse sentido que a RCPCD busca estruturar o cuidado em saúde 

das pessoas com deficiência por meio de linhas de cuidado contínuas e abrangentes, 

porque está em diálogo permanente com outras redes da RAS e também de forma 

intersetorial, tal como prevê o Plano “Viver sem Limite”. O esforço é o de articular 

pontos de atenção dos componentes da atenção básica, especializada e hospitalar, 

tentando assegurar promoção à saúde, identificação precoce de deficiências, 

prevenção de agravos e/ou de intensificação de perdas de funcionalidade, e 

reabilitação. Dimensões essas previstas na lógica das RAS, “que são arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde com a finalidade de obter maior eficácia na 

oferta de serviços, melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde no espaço 

regional e contribuir para o avanço e efetivação do SUS” (SDH-PR, 2014, p. 84). 

A RCPCD foi criada em nível da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), 

efetivada pelo Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas em Saúde 

(DAPES) e coordenada por sua Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com 

Deficiência. Tal Rede anuncia mudanças significativas nos modos de lidar com as 

deficiências, ampliando o acesso, qualificando e regulando o atendimento às pessoas 

com deficiência com foco na atenção integral à saúde, contemplando de modo 

integrado as deficiências auditiva, física, visual, intelectual, múltipla e as ostomias.   

Antes da existência da RCPCD, a presença do Estado na reabilitação era 

bastante pontual, dando-se de forma fragmentada, excessivamente especializada e 

com baixíssimo grau de integração e de sinergia com outros pontos de atenção do 

SUS.  

Esse breve panorama do Plano “Viver sem Limite” e, nele, da RCPCD, dá 

ensejo para pontuar uma questão a ser desenvolvida na dissertação: o “lugar social” 

atribuído às pessoas com deficiência, fortemente marcado por preconceitos, 

segregação e assistencialismo. Historicamente, a maioria dos serviços voltados às 

deficiências são espaços que reforçam (deliberadamente ou não) aquele “lugar social” 
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socialmente construído para pessoas com deficiência, o que dificulta o 

desenvolvimento de terapêuticas mais eficazes quanto à produção de autonomia e de 

inclusão dessa população nos processos sociais mais amplos.  

Até aqui, as iniciativas para garantir a efetivação de direitos das pessoas com 

deficiência no campo da saúde mostraram eficácia relativamente limitada e não foram 

capazes de desconstruir certo imaginário social sobre as deficiências, por meio do qual 

alimenta-se ideias equivocadas de que todos os deficientes são incapazes de realizar 

tarefas cotidianas e de cuidarem de si. Não são incomuns os sentimentos de pena e 

comiseração, o que recusa a pessoa com deficiência como legítimo outro e em nada 

colabora com a inclusão, a autonomia e a circulação social – dimensões básicas à 

cidadania, diga-se de passagem.    

Mudanças culturais, conceituais e de modelo de atenção à saúde, fortemente  

induzidas pela nova política pública, representada pela RCPCD, respondem a 

perspectivas assumidas há tempos pelo SUS, e sugerem que os profissionais de 

saúde, principalmente os ligados à reabilitação, problematizem sua atuação em 

relação: aos cuidados ofertados aos pacientes; ao trabalho em equipe; e à organização 

dos processos de trabalho em suas instituições e serviços de origem.  

Por isso mesmo, o foco deste trabalho é refletir sobre a atuação do 

fonoaudiólogo nessa nova política de reabilitação: pensar sobre potencialidades e 

desafios da Fonoaudiologia como uma das áreas que compõem a Rede, a partir do 

conjunto complexo e variado de marcos conceituais e normativos que norteiam e 

regulam a política, em suas várias dimensões.  

Certamente, o fonoaudiólogo tem potencial para participar mais ativamente nas 

transformações que estão em curso, tanto na lógica de cuidados em saúde quanto na 

mudança da percepção social sobre a pessoa com deficiência, pois essas dimensões 

implicam diretamente as condições de linguagem e de comunicação das pessoas com 

deficiência.  

O fonoaudiólogo, como profissional que lida com a superação de barreiras de 

comunicação pelas pessoas, portanto como especialista clínico no campo da 

linguagem, e aí da audição, da voz e da motricidade orofacial, tem ou pode ter papel 

estratégico em várias dimensões do debate e da implementação da política, da 

RCPCD, seja como profissional já definido como obrigatório em todas as equipes de 

reabilitação, seja como interlocutor importante na construção de estratégias para 
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enfrentar, no âmbito da comunicação e da linguagem, os estigmas e as barreiras 

sociais à inclusão, à circulação social e à cidadania das pessoas com deficiência.  

Reiterando a proposição que fizemos de início, a gama variada de referências 

(normas, diretrizes, instrutivos e outros textos de referência) justifica a necessidade de 

levantar e sistematizar tais parâmetros, buscando fazer a prospecção de 

oportunidades, de limites e de potencialidades para atuação do fonoaudiólogo na nova 

política, construindo subsídios para favorecer e facilitar uma inserção informada nesse 

inédito processo.  

 Para alcançar o referido objetivo, a dissertação foi estruturada do 

seguinte modo:  

O primeiro capítulo é dedicado à apresentação do contexto histórico e social da 

pessoa com deficiência no Brasil, situando o leitor em relação à condições que 

emolduram o cenário no qual a RCPCD emerge. Nesse capítulo foram pontuados 

marcos importantes à reflexão sobre as deficiências no Brasil durante o século XX, 

bem como acontecimentos internacionais que influenciaram o contexto social e as 

política públicas voltadas às pessoas com deficiência. Aqui também circunscreve-se 

alguns dos modos pelos quais é edificado o imaginário social, o senso comum que 

ainda delimita aquilo que foi chamado de “lugar social” das pessoas com deficiência. 

 O segundo capítulo traz o método utilizado no estudo, cuja natureza, como 

mencionado, é documental. A pesquisa foi produzida a partir do levantamento de 

variados tipos de documentos: convenção internacional; protocolos; leis; portarias; 

normativas; instrutivos; diretrizes de atenção à saúde; e bibliografias de referência que, 

em alguma medida, orientam a formulação e a implementação da RCPCD. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados do levantamento documental 

referido, com a análise de documentos categorizados a partir da Portaria nº 793/12, 

que é a portaria mãe da Rede, que a institui.  

O capítulo quarto discute potencialidades de participação da Fonoaudiologia na 

RCPCD: oportunidades, potencialidades e desafios para intensificar a atuação da área 

em uma política pública que toca diretamente várias latitudes do trabalho 

fonoaudiológico. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

 

A estigmatização e a segregação foram as marcas hegemônicas nos modos de 

lidar com as deficiências no ocidente, ao menos até meados do século XX. Nogueira 

(2008, p.01), por exemplo, lembra que, do século XVI ao XIX, 

as pessoas com deficiências físicas e mentais continuavam 
isoladas do resto da sociedade, mas agora em asilos, conventos e 
albergues. Surge o primeiro hospital na Europa, mas todas as 
instituições dessa época não passam de prisões sem tratamento 
especializado e nem programas educacionais com currículos 
adaptados para esta clientela.  

  

 As tentativas de integração e, depois, inclusão social são recentes, ganham 

alguma densidade a partir da segunda metade do século passado. Na saúde, as 

pessoas com deficiência eram desassistidas ou estavam sujeitas ao abrigamento em 

estabelecimentos isolados, nos moldes das chamadas instituições totais, lugares onde 

o indivíduo fica asilado, com pouco contato com a sociedade. 

As instituições totais se caracterizam por serem estabelecimentos 
fechados, que funcionam em regime de internação, onde um 
grupo relativamente numeroso de internados vive em tempo 
integral. A instituição funciona como local de residência, trabalho, 
lazer e espaço de alguma atividade específica, que pode ser 
terapêutica, correcional, educativa etc. Normalmente há uma 
equipe dirigente que exerce o gerenciamento administrativo da 
vida na instituição. (BENELLI, 2004, p. 238). 

 

A processual superação da segregação e de discriminações sociais de vários 

tipos advém de intensas lutas emancipatórias por parte de segmentos e parcelas da 

população, associadas a fatores políticos e econômicos, como as variações motivadas 

pelo chamado capitalismo industrial que, entre outras coisas, acelerou o fim da 

escravidão e favoreceu uma relativamente maior emancipação das mulheres a partir do 

início do século XX, em função da necessidade de alterar o emprego das forças 

produtivas e de ampliar os mercados consumidores, por exemplo. São emblemáticos, 

no Brasil, o fim da escravidão, que conta pouco mais de um século, e o direito da 

mulher ao voto, que é ainda mais recente. 

Nesse contexto social do início do século XX, também começam a aparecer no 

Brasil ações específicas voltadas à integração social de uma pequena parcela de 
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pessoas com deficiência. O acompanhamento acontece apenas para as deficiências 

visual e auditiva; estas recebiam alguma atenção especializada em instituições de 

ensino, alocadas no Rio de Janeiro, na época capital do País.  

Essas instituições, que funcionavam como internatos, inspiravam-
se nos preceitos do ideário iluminista e tinham como objetivo 
central inserir seus alunos na sociedade brasileira, ao fornecer-
lhes o ensino das letras, das ciências, da religião e de alguns 
ofícios manuais. (SDH-PR, 2010, p. 23) 
 

Ainda segundo o mesmo documento, apesar do ideal de inserir alguns grupos 

de pessoas com deficiência na sociedade, as instituições não atenderam aos seus 

objetivos, eram excludentes e se transformaram em uma espécie de prisão asilar.  

As pessoas com deficiência intelectual, em alguns casos, eram tratadas em 

Santas Casas e Hospitais Asilares. Já as pessoas com deficiência física severa eram 

totalmente isoladas do convívio social. Esse modelo excludente de tratamento foi regra 

também em outros países.  

Na segunda metade do século XX, ainda sem iniciativas mais consistentes do 

Estado brasileiro, a sociedade civil começa a se organizar e criar entidades 

assistenciais para as pessoas com deficiência, em especial no campo da deficiência 

intelectual. Essas entidades atuavam, principalmente, nos campos da saúde e da 

educação. 

O tratamento para pessoas com deficiência física começa a surgir a partir de 

1950, com a abertura de entidades assistenciais em função do surto de poliomielite, 

que registrou um alto número de casos e de sequelas incapacitantes em termos de 

funcionalidades físicas. 

É também nesse contexto, já por volta dos anos de 1960, que a ideia de 

integração das pessoas com deficiência à sociedade ganha força, muito embora a 

integração se fundasse na ideia de normalização, e não na incorporação de diferenças 

à vida social; isto é, a perspectiva era a de prover educação e cuidados à saúde de 

modo a aproximar as pessoas com deficiências a padrões de normalidade socialmente 

aceitos.  

A década de 60 tornou-se, assim, marcante na promoção de 
mudanças no padrão de relação das sociedades com a pessoa 
com deficiência. Considerando que o paradigma tradicional de 
institucionalização tinha demonstrado seu fracasso na busca de 
restauração de funcionamento normal do indivíduo no contexto 
das relações interpessoais, na sua integração na sociedade e na 
sua produtividade no trabalho e no estudo, iniciou-se no mundo 
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ocidental o movimento pela desinstitucionalização, baseado na 
ideologia da normalização, como uma nova tentativa para integrar 
a pessoa com deficiência na sociedade. (ARANHA, 2001, p. 171) 
 

Essa ideia de integração se alinha ao surgimento daquilo que alguns 

economistas, entre eles o prêmio Nobel de Economia Gary Becker, indicam como uma 

nova forma de capital, o capital humano, 

que reside nos conhecimentos e na saúde dos indivíduos. Em 
suas análises, Becker entende que o capital humano é constituído 
fundamentalmente pela formação educacional e pela condição de 
saúde que marca o histórico de vida de cada indivíduo (...) Esse é 
um campo possível de investimento, pois sempre é possível 
aprimorar a educação e a saúde, sendo que ambas agora passam 
a ser consideradas como recursos importantes para produção de 
valor no mundo do trabalho. (COSTA, 2014, p. 96)  
 

 O reconhecimento social de capacidades a serem aperfeiçoadas e os 

movimentos emancipatórios alargam a visibilidade social das pessoas com deficiência 

e abrem espaço à reivindicação de direitos, assim como ao questionando de hábitos, 

valores e concepções morais e culturais que tomam as limitações funcionais das 

deficiências como razões para a segregação e a estigmatização. Aspectos como esses 

têm sido fundamentais para alterar, gradativamente, o “lugar social” da pessoa com 

deficiência. 

Ainda nos anos de 1960, com a consolidação da urbanização e da 

industrialização, certos fatores que levam à deficiência também se alteram, por 

exemplo: percebe-se resultados das campanhas de vacinação com a redução 

expressiva dos casos de sequelas por poliomielite. No entanto, ao mesmo tempo, 

deficiências físicas por sequelas de violência urbana e de acidentes automobilísticos 

ampliam-se. Em 1961, a Organização Mundial de Saúde (OMS) escolhe como tema do 

ano “Acidentes e Sua Prevenção”, com o intuito de colocar luz sobre o número 

crescente de sequelas de acidentes, buscando envolver a população e os governos na 

tomada de medidas preventivas (OMS, 1961). 

O impacto dos acidentes automobilísticos no crescimento da deficiência física 

começa, em 1960, a ganhar maior visibilidade, como efeito dos modos vida urbanos. 

Acidentes cuja incidência segue se ampliando, como é possível observar nas 

estatísticas nacionais de acidentes de trânsito, disponibilizadas pelo Ministério da 

Saúde. Apenas a título de exemplo, em 2002, quando o levantamento estatístico 

começou, eram 120.000 pessoas com ferimentos graves por acidente de trânsito. Em 
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2014, os mais recentes dados estatísticos mostram 200.000 pessoas nessa situação 

(DATASUS, 2015, disponível em http://www2.datasus.gov.br/ 

DATASUS/index.php?area=0201). 

Exemplos como os citados, bem como avanços na identificação e no tratamento 

de deficiências com causas hereditárias e genéticas, mostram que há um processo 

dinâmico em relação à incidência das modalidades ou mesmo da intensidade de certas 

deficiências nas populações. Ao longo do texto, outras situações vão reiterar essas 

possíveis variações na incidência de deficiências no tempo.  

Nos anos 1970, as organizações sociais voltadas às questões das pessoas com 

deficiência eram, principalmente, formadas por familiares, às vezes com o apoio de 

profissionais, tanto da saúde quanto da educação e da assistência social, sem 

participação significativa das pessoas com deficiência, tampouco com políticas públicas 

que as respaldassem.  

A tentativa de indução de políticas para pessoas com deficiência recebe 

inspiração de iniciativas internacionais. Em 1981, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) instituiu o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência (AIPD), que 

resultou, em 1982, no Programa de Ação Mundial para Inclusão das Pessoas com 

Deficiência, aprovado em Assembleia Geral das Nações Unidas pela Resolução 37/52, 

cujo tema era a participação plena e igualdade da pessoa com deficiência na vida 

social e no desenvolvimento. Tal programa definiu as seguintes diretrizes:  

- Medidas Nacionais: participação de pessoas com deficiência na adoção de 

decisões, prevenção de deficiências, da incapacidade e da invalidez; 

reabilitação; equiparação de oportunidades; ação comunitária; formação de 

pessoal; informação e educação do público. 

- Medidas em âmbito Internacional: direitos humanos; cooperação técnica e 

econômica; informação e educação do público; pesquisa e controle; e avaliação 

do programa. 

Segundo Sassaki (2007), em 1986 um dos principais lemas dos movimentos 

sociais das pessoas com deficiência surge com a publicação do artigo “Nada sobre 

nós, sem nós: algumas reflexões sobre o movimento das pessoas com deficiência na 

África do Sul”, de William Rowland. Esse lema é utilizado até hoje no debate sobre a 

importância da participação de pessoas com deficiência nas questões e instâncias de 

decisão que envolvam as deficiências. 

Nessa época, o Brasil entrava no chamado período de redemocratização. No 
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campo da saúde, vale lembrar que durante toda a ditadura civil-militar, entre 1964 e 

1985, um grupo variado de pessoas debate sobre a necessidade de mudanças e 

transformações na área da saúde.  

Essas mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas todo o 
setor saúde, introduzindo uma nova ideia na qual o resultado final 
era entendido como a melhoria das condições de vida da 
população. No início das articulações, o movimento pela reforma 
sanitária não tinha uma denominação específica. Era um conjunto 
de pessoas com ideias comuns para o campo da saúde. 
(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2014, disponível em 
http://bvsarouca.icict.fiocruz.br/sanitarista05.html) 
 

A Reforma Sanitária no Brasil, iniciada com a luta contra a ditadura, resulta na 

VIII Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em maio de 1986, organizada por 

movimentos sociais, pesquisadores, universidades e profissionais da saúde. 

A VIII Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em março de 
1986, que contou com a participação de diversos setores 
organizados da sociedade e na qual houve um consenso de que 
para o setor da saúde no Brasil não era suficiente uma mera 
reforma administrativa e financeira, mas sim uma mudança em 
todo o arcabouço jurídico-institucional vigente, que contemplasse 
a ampliação do conceito de saúde segundo os preceitos da 
reforma sanitária. O relatório produzido nessa Conferência serviu 
de referência para os constituintes que elaboraram a Constituição 
de 1988. (ANDRADE, PONTES E MARTINS JR., 2000, p. 87) 
 

Com o fim da ditadura e o avanço da democracia, em 1988 uma nova 

Constituição Federal é aprovada. Nela, a saúde passa a ser um dever do Estado e um 

direito de todo cidadão brasileiro e, para cumprir tal preceito constitucional, criou-se o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei 

Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080 de 1990), que regulamenta e detalha o funcionamento 

do SUS. 

Com liberdade de expressão e uma constituição que defende o direito à saúde 

para toda população, nos anos de 1990 o cuidado em saúde começa a ser discutido e 

organizado. Essa organização se dá a partir das diretrizes da universalidade, da 

equidade, da integralidade e da regionalização, mas ainda de forma muito inicial e sem 

contemplar políticas de cuidado para pessoas com deficiência. Essa população 

continuava dependendo de cuidados oferecidos de maneira pontual por instituições 

públicas e privadas, sobretudo filantrópicas, que, em sua maioria, eram de cunho 

assistencialista.  
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Por outro lado, no exterior, uma série de inciativas dos movimentos de pessoas 

com deficiência ampliam sua repercussão. Em 1992, um grupo de indivíduos com 

deficiência se reuniu no Canadá e aprovou a Declaração de Vancouver (1992), que 

mais uma vez traz à tona a necessidade das pessoas com deficiência serem ouvidas e 

consideradas nas elaborações das políticas para essa população.   

A expressão “deficiência intelectual” foi introduzida oficialmente em 1995 pela 

ONU, e consagrada, em 2004, no texto da “Declaração de Montreal Sobre Deficiência 

Intelectual” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010). 

A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas com Deficiência, de 1999, foi promulgada no Brasil 

pelo Decreto nº 3.956/01. Em seu artigo II, fica instituído que “esta Convenção tem por 

objetivo prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência e propiciar a sua plena integração à sociedade”. 

Para isso, a Convenção determina que os Estados que a tenham promulgado 

tomem medidas de natureza legislativa, social, educativa, laboral ou outras que sejam 

necessárias para eliminar a discriminação contra as pessoas com deficiência e para 

proporcionar sua plena integração na sociedade, especificando as seguintes ações 

como prioritárias: prevenção da deficiência, tratamento em tempo oportuno e com 

vistas à qualidade de vida, sensibilização da população e ampliação da investigação 

científica e tecnológica. 

Uma ferramenta que contribui fortemente para inclusão social da pessoa com 

deficiência é a Classificação Internacional de Deficiências Incapacidades e 

Desvantagens – CIF (2001), que valoriza as potencialidades do indivíduo em seu 

contexto social. A CIF propõe mudança da lógica da reabilitação ao colocar como foco 

do tratamento a relação entre o corpo, as capacidades do indivíduo e seu contexto 

social e familiar, e não mais apenas a condição nosológica. 

Até a primeira década do século XXI, o Brasil, apesar de ter promulgado a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas com Deficiência e sido um dos 191 países que assumiram a CIF 

como a nova norma internacional para descrever e avaliar a saúde e a deficiência, não 

possuía uma política de saúde estruturante para a pessoa com deficiência. Por política 

de saúde estruturante, entenda-se: ações governamentais intersetoriais, articuladas 

entre si, consistentes e continuadas no tempo, que apoiem e deem rumo às ações 
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regionais e locais, com financiamento adequado e pactuado de acordo com o que foi 

estabelecido como prioridade no cuidado à saúde.  

A partir de 2001, houve iniciativas do Ministério da Saúde para estruturar ações 

no campo da reabilitação, por meio de portarias para a implementação de serviços de 

reabilitação: Saúde Auditiva (Portaria nº 587/SAS/MS, de 7 de outubro de 2004); 

Assistência à Pessoa com Deficiência Física (Portaria nº 818/GM/MS, de 5 de junho de 

2001); Inclusão no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS de procedimentos 

específicos para o atendimento de pacientes com deficiência mental e autismo 

(Portaria n° 1.635, de 12 de setembro de 2002); e Assistência à Pessoa com 

Deficiência Visual (Portaria nº 3.128/GM/MS, de 24 de dezembro de 2008).  

No entanto, essas portarias, embora configurassem medidas concretas voltadas 

à saúde da pessoa com deficiência, reiteravam a lógica fragmentária, pontual e mesmo 

secundária em relação às políticas estruturantes do SUS: induziam a instituição de 

serviços isolados em especialidades e por modalidade de deficiência; não se 

articulavam com outros componentes de atenção do SUS (Atenção Básica, 

Especializada e Hospitalar); e os escopos eram dados pelo contingente populacional, 

sem consideração às necessidades sanitárias e às características dos territórios. 

Esse cenário começa a mudar apenas em 2011, quando o Governo Federal 

brasileiro, por meio da Presidência da República, institui o “Plano Nacional para 

Pessoas com Deficiência – Viver Sem Limites” (Decreto nº 7612, de 17 de novembro 

de 2011). 

O Plano visa implementar novas iniciativas e intensificar ações já desenvolvidas 

pelo Governo Federal em benefício das pessoas com deficiência, melhorando o acesso 

desses cidadãos a direitos básicos, como educação, transporte, mercado de trabalho, 

qualificação profissional, moradia e saúde. 

Na saúde, no dia 24 de abril de 2012, é publicada a Portaria GM/MS nº 793, que 

institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de 

Saúde como rede prioritária de saúde, que assegura acompanhamento e cuidados 

qualificados para pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, 

regressiva ou estável; intermitente ou contínua, por meio da criação, ampliação e 

articulação de pontos de atenção à saúde, organizados nos seguintes componentes: 

Atenção Básica; Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, 

Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências; Atenção Hospitalar e de Urgência e 

Emergência. 
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A chegada dessa nova Rede Prioritária de Saúde é resultado de decisão 

presidencial, mas, sobretudo, motivada pelos movimentos sociais das pessoas com 

deficiência, que ganharam musculatura e capilaridade após a redemocratização do 

País, tanto para produzir conquistas de direitos quanto para delinear mais claramente 

suas características como movimento social. Para finalizar o breve panorama traçado 

neste capítulo, vejamos algumas dessas características, notadamente aquelas que 

ensejam processos identificatórios, aglutinadores das pessoas com deficiência em 

movimentos que criam identidade coletiva para determinados grupos, em geral, em 

função de cada modalidade de deficiência.  

Tais movimentos, por um lado, favoreceram a organização social e a luta por 

direitos, o que permitiu sair da invisibilidade em direção à conquista de direitos formais. 

É possível perceber, no movimento das pessoas com deficiência, 
unidade e divisão, consensos e dissensos, amor e ódio. Parte 
desses conflitos são criados pelo fato de que novos movimentos 
sociais são, também, movimentos que buscam criar uma 
identidade coletiva para determinado grupo, seja em oposição a 
outros segmentos, seja em oposição à sociedade. Um dos 
objetivos dessa afirmação identitária é dar visibilidade e alterar as 
relações de força no espaço público e privado. O sentimento de 
pertencimento a um grupo é elemento discursivo importante para 
mobilizar qualquer luta política. Os movimentos sociais são 
formados pela diversidade de identidades, porém, unificadas nas 
experiências de coletividade vividas pelas pessoas. A unidade é 
ameaçada por fatores como a disputa pelo poder, pela 
legitimidade da representação e pela agenda da luta política. 
(SDH-PR, 2010, p. 15) 
 

A busca para criar uma identidade coletiva se dá, principalmente, em função das 

características biológicas da deficiência. Não por acaso, os movimentos, via de regra, 

se organizam exclusivamente em cada uma das deficiências.  

O fenômeno da identificação por meio de características biológicas tem o nome 

de bioidentidade e, naturalmente, não se define pelas deficiências, mas a todos os 

processos identificatórios dessa natureza. Segundo Costa (2014, p. 87), em princípio, o 

conceito de bioidentidade se aplicou aos “indivíduos que são acometidos de males 

crônicos, como a diabetes, a obesidade, a hipertensão, a Aids etc. (...) São, 

simultaneamente, cidadãos e pacientes, ou melhor, vivem uma cidadania ancorada na 

sua condição de saúde”. 

As relações bioidentitárias tomam a marca biológica como aquilo que define, 

prioritariamente, a subjetividade e a convivência com o outro, o que traz uma dupla 
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consequência. Por um lado, fornece uma clara e inequívoca dimensão de enlace 

afetivo, social e político, pela imediata identificação física, mas também pelo 

compartilhamento de questões e problemas advindos da discriminação e/ou das 

vicissitudes sociais.  

Às relações bioidentitárias dá-se o nome de biossocialidade. Não é incomum 

que as biossocialidades privilegiem, muitas vezes defensivamente, essa forma de 

socialização em detrimento de outras. No caso das pessoas com deficiências, o 

estigma e a discriminação social, com frequência, fazem com que a biossocialidade 

predomine, apenas ampliada pelo círculo familiar e por relações com profissionais de 

saúde, de educação e de assistência social. Daí vem a outra consequência anunciada 

antes: a restrição na sociabilidade e na circulação social pode acabar reforçando a 

segregação pela sociedade, um certo isolamento da pessoa com deficiência em seu 

grupo de deficiência e/ou em sua família.   

Esses são efeitos contraditórios: se a bioidentidade tem a potência de orientar e 

de fomentar a organização social, a luta por direitos e por legitimidade social, pode 

resvalar para um certo isolamento, não mais individual, mas no grupo de pertença 

bioidentitária. Ou seja, embora reconhecendo direitos, a sociedade mantém a 

segmentariedade social como uma espécie de gatilho, potencialmente capaz de 

continuar alimentando valores e condutas discriminatórias e estigmatizantes.      

Significa dizer que os movimentos das pessoas com deficiência têm avançado 

em termos da conquista de cidadania, porém ainda enredada por limites de circulação 

na diferença, uma vez que, apesar dos avanços, é renitente e dominante, nas 

sociedades, posições conservadoras, para as quais as diferenças, com frequência, 

aparecem como ameaça a valores, convicções ou status quo.         

Vale insistir no fato de que as bioidentidades e as biossocialidades não são em 

si mesmas restritivas ou excludentes, apenas respondem às situações na quais se 

operam os controles e os tipos de segmentação social que configuram as sociedades 

contemporâneas. Nesse sentido, Costa (2014, p. 88) afirma que, 

não por acaso as pessoas com deficiência se enquadram nessa 
situação e, paradoxalmente, suas conquistas no campo do direito, 
nessa última década, não tiveram como se dar sem o reforço 
dessa marca bioidentitária. (...) A conquista de direitos acaba não 
valendo por si só, dado que o direito não regula as relações 
dentro do campo do não-direito. Ou seja, ele pode normatizar,  
estabelecer regras para as condutas, mas não pode dispor sobre 
a natureza intrínseca das relações sociais. 
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Em outros termos, no campo dos afetos1, a recusa das diferenças não favorece 

as relações na alteridade, uma vez que enfatiza a similitude como estratégia 

privilegiada de relação ao outro.  

Na alteridade, o acolhimento requer que o outro seja percebido 
como capaz de compartilhar os mundos (reais, imaginários, 
ilusórios até) aos quais pertencemos ou acreditamos pertencer, 
do contrário, o outro aparece, em alguma medida, como estranho 
aos regimes de signos que guiam a capacidade de acolhimento e 
de circulação. (SOUZA, 2014, p. 132) 
 

Se for assim, para além da importante, imprescindível conquista de direitos, que 

dá  acesso à educação, à saúde, à previdência, à mobilidade urbana etc., o “lugar 

social” da pessoa com deficiência também pede outro tipo de transformação: conquista 

da diferença (não apenas da diversidade) como valor da cidadania.  

Portanto, a questão também é de conquista, pela sociedade, no campo do não-

direito, ou seja, nas relações e nos afetos do jogo social, sem limitações ou 

constrangimentos preestabelecidos. Segundo Souza (2014, p. 137), “trata-se da 

abertura ao desejo: aumento da potência para agir, para se relacionar com as 

diferenças. Trata-se, também por isso, da capacidade de acolher o outro, o que é outro 

em cada um e em todos nós”. Se for assim, também será  

preciso caminhar na direção de uma ética da vida, ética que cria 
as condições para gerar um comum, ali onde é possível que uma 
alteridade possa se dar, onde as relações de implicação e 
engajamento permitam que as diferenças circulem, apesar dos 
estigmas, pois se está instalado desde sempre num comum, que 
deixa as bioidentidades em seu devido lugar: um simples recurso 
para se obter alguns direitos. (COSTA, 2014, p. 90) 
 

Por fim, se esse é um enorme desafio social - também para as pessoas com 

deficiências e seus movimentos sociais - e essa questão não deverá ser menos 

relevante para a implantação da RCPCD, uma vez que, de acordo com Souza (2014, p. 

138), para construir essa rede, considerando os aspectos destacados, será necessário 

manter 

o caráter errante, nômade, da criação de novas formas de vida, a 
partir do encontro com o outro, do coletivo de forças e de fatores 
heterogêneos que concernem ao “estar junto”, ao fazer com o 
outro, independentemente da presença (ou não) da deficiência 

                                            
1 Afeto é entendido como “as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é 

aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas 
afecções” (Espinosa, 2009, p. 98). 
	  

2 O Instrutivo de Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e Visual (CER e serviços habilitados 
em uma única modalidade) está publicado no site da Coordenação Geral de Saúde da Pessoa 
com Deficiência e será apresentado no item 3.2.7 – Instrutivos. 
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como fato da vida, como condição biológica, que não deve ser 
confundida com as formas de vida, nas quais os sujeitos e os 
grupos produzem a vida e suas políticas de existência na 
condição de processos sociais, com marcas afetivo-sociais que 
sobredeterminam o fato biológico.  
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2. MÉTODO 

 

O presente estudo é documental, com caráter retrospectivo e abordagem 

qualitativa.  

O levantamento, a análise e a discussão dos marcos de referência da Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPCD) sistematizam subsídios à participação 

da Fonoaudiologia na implementação e nas rotinas da Rede. A coleta de dados foi 

realizada em fontes documentais oficiais, que orientaram a formulação e orientam a 

implementação da RCPCD. Tais fontes estão disponíveis em meios impressos e 

digitais, e contêm os documentos (convenções; protocolos; leis; portarias; normativas; 

instrutivos; diretrizes de atenção à saúde; etc.) e as bibliografias de referência sobre a 

RCPCD. 

Após o levantamento, realizou-se o registro sistemático das informações 

apreendidas pela leitura e a análise dos documentos. Esses registros derivaram de 

fichamento, os quais serviram de base à apresentação e à análise circunstanciada dos 

dados, bem como aos quadro sinópticos dos documentos, anexos ao final desta 

dissertação. 

A discussão dos dados foi efetuada pelo cotejamento entre as dimensões 

formalmente definidas pela RCPCD, que implicam a Fonoaudiologia (direta e/ou 

indiretamente), e referências textuais produzidas pela Fonoaudiologia, sobretudo em 

termos de formulações sobre concepção e modos de trabalho com as dimensões da 

comunicação e da linguagem; das relações e interações discursivas e dialógicas; de 

aspectos clínicos relacionados a linguagem, audição, voz e motricidade orofacial nos 

processos de reabilitação e de inclusão de pessoas com deficiência; e ainda da 

inserção da Fonoaudiologia em políticas públicas de saúde.   

A discussão dos dados também se valeu do panorama histórico exposto no 

primeiro capítulo, o que colaborou para a elaboração das considerações finais, 

destinadas à síntese sobre o que foi possível identificar em relação às possibilidades 

de atuação e reflexão da Fonoaudiologia na RCPCD.  
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3.  MARCOS E DOCUMENTOS QUE SUSTENTAM E DEFINEM A RCPCD 

 

O levantamento dos documentos e bibliografias de referência sobre a RCPCD 

(convenções; protocolos; leis; portarias; normativas; instrutivos; diretrizes de atenção à 

saúde e textos de referência) originou um conjunto variado de dados, que permitiu 

delinear alguns dos principais sentidos e tendências da Rede, bem como deu ensejo a 

um relato que sintetiza e sistematiza esses parâmetros, buscando favorecer uma 

aproximação circunstanciada aos princípios, diretrizes e modos formais de 

operacionalização da Rede. O conjunto completo das referências aos dados levantados 

estão disponíveis no Anexo I, na forma de tabelas, organizadas cronologicamente e 

divididas em documentos da área da saúde e de outras áreas.  

Neste capítulo, é então apresentada a reconstrução explicativa e sintética dos 

referidos dados, por meio de um relato que tem como eixo condutor a Portaria nº 

793/12, portaria mãe da RCPCD. Significa dizer que o relato tratará das normativas 

ligadas à RCPCD, priorizando os aspectos que trazem sentido, lógica para os modos 

de cuidar da saúde das pessoas com deficiência e que, em maior ou menor grau, 

respondem às demandas surgidas, ao longo do tempo, dos movimentos sociais e da 

sociedade civil.   

Ao instituir a Rede, tal portaria orienta a construção da atenção à saúde e traz 

suas diretrizes que, na atual política, estão alinhadas aos princípios e diretrizes do 

SUS. Utilizar essa portaria como fio condutor da explicação dos documentos 

levantados permite pontuar mudanças na lógica do cuidado à saúde das pessoas com 

deficiência, com seus potenciais impactos para os profissionais de saúde aí implicados, 

no caso e de forma mais específica para o fonoaudiólogo.  

Como já mencionado na introdução da dissertação, o Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver Sem Limite, foi instituído pelo Decreto nº 

7.612, de 17 de novembro de 2011. Das oito diretrizes do Plano, três estão 

intimamente ligadas à saúde: art. 3º, incisos V – prevenção das causas de deficiência; 

VI – ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, 

em especial os serviços de habilitação e reabilitação; (...) e VIII – promoção do acesso, 

do desenvolvimento e da inovação em tecnologia assistiva. 

O comprometimento com a área da saúde definido pelo Plano “Viver Sem 

Limite”, também pode ser percebido na destinação orçamentária: o Plano previu um 
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investimento de R$ 7,6 bilhões entre 2011 e 2014; desse total,1,4 bilhão foi destinado à 

saúde.  

O programa tem por objetivo atender pessoas que têm algum tipo 
de deficiência. O Ministério da Saúde, que integra o grupo de 15 
órgãos que participam do Plano, prepara a Rede de Atenção à 
Saúde da Pessoa com Deficiência do SUS, um conjunto de 
serviços, ações e estratégias para garantir a assistência integral 
aos que necessitem deste tipo de atendimento. Trata-se de uma 
ação inédita desenvolvida pelo SUS. Com investimento de R$ 1,4 
bilhão, de um total de R$ 7,6 bilhões, o eixo Saúde ampliará 
ações de prevenção às deficiências. (PORTAL ELETRÔNICO DO 
MS) 

 

Na parte preliminar da Portaria nº 793/12, as considerações apresentam as 

normativas que a assentam legalmente para instituir a  política de que trata.  

A primeira normativa referida pela portaria que institui a Rede é a Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, por estabelecer, 

entre outras coisas, os princípios, as diretrizes e os objetivos do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

Dentre os avanços trazidos pelo SUS, o art. 7o, capítulo II da Lei nº 8.080, traz 

os 13 incisos que definem os princípios e diretrizes que norteiam o Sistema Único de 

Saúde. Destacam-se os princípios da universalidade, da equidade e da integralidade. A 

RCPCD vai ao encontro de princípios, avança 

(...) na universalidade, pois qualifica e amplia muito o acesso à 
saúde das pessoas com deficiência; avança na equidade, porque 
permite tratar diferenças e especificidades como tais, por meio 
das linhas de cuidado e da construção de projetos terapêuticos 
singulares, que partem da escuta aos contextos locais de saúde e 
das necessidades concretas das pessoas com deficiência; avança 
também na integralidade, que é sustentada na política pelas 
ações conjuntas entre os componentes da atenção, gerando 
sinergia e transversalidade entre pontos de atenção da Rede, cuja 
articulação também deve se orientar pelos contextos de vida e de 
saúde, bem como pelas necessidades concretas das pessoas 
com deficiência. (CAMPOS, SOUZA E MENDES, 2015, p. 209) 
 

Além dos três princípios destacados, a Lei nº 8.080, ainda no capítulo II, art. 7o, 

inciso III, define como diretriz a “preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral”. A RCPCD também trata, com importante ênfase, a 

autonomia, não apenas no incentivo à atividades que favoreçam a inclusão social, mas 

na própria constituição da política pública que enseja: conta com a participação das 
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pessoas com deficiência e entidades reconhecidas pelo trabalho na área para sua 

elaboração e implantação.  

A participação das pessoas com deficiência na formulação de políticas públicas 

que as envolvam é reinvindicação antiga e em vários países, representada pela 

expressão: “Nada de nós sem nós”. No Brasil, o SUS admitiu a importância da 

participação popular em sua gestão, tornando-a obrigatória. A  Lei nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS.  

A lei em questão não cita especificamente a participação da pessoa com 

deficiência, e sim estabelece a participação da população, o que, obviamente, inclui a 

população com deficiência, porém, para que seja enfatizado esse ponto, a Lei nº 

8.142/90 é também considerada e referida na Portaria nº 793/12, que institui a RCPCD. 

Nesse sentido, outro movimento importante da política, para dar voz aos 

movimentos das pessoas com deficiência, aconteceu no dia do lançamento do Plano 

“Viver sem Limite”, quando foi assinado o documento de compromisso das instituições 

de referência, ligadas ao SUS, nas áreas de reabilitação auditiva, física, intelectual e 

visual, como também instituído o Comitê Nacional de Assessoramento e Apoio às 

Ações de Saúde do Plano Nacional para Pessoas com Deficiência – Portaria nº 2.672, 

de 16 de novembro de 2011. 

Continuando nas normativas consideradas na parte preliminar da Portaria 

793/12, o Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo (30 de março de 2007), dando a ela, no Brasil, status de emenda 

constitucional (conforme possibilidade prevista na Constituição de 1988, art. 5°, § 3°). 

Significa dizer que direitos, deveres e obrigações previstos na Convenção Internacional 

são superiores à leis e a outras normas infraconstitucionais brasileiras que lhe sejam 

contrárias. Nessa eventualidade, leis e normas contrárias à Convenção são 

automaticamente revogadas.  

A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, por sua vez, define o conceito 

de Rede de Saúde, dado que a prioridade da organização dos serviços em rede é um 

imperativo do Ministério da Saúde. A Rede de Atenção à Saúde é definida como: 

arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.  
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Sendo assim, os serviços de saúde devem ser organizados entre si de forma 

horizontal, ofertando cuidado contínuo e integral de saúde à população em territórios 

de saúde adstritos. Nas palavras de Mendes (2008, p. 06), “os estabelecimentos de 

saúde devem se articular de forma cooperativa e interdependente; intercambiar 

constantemente seus recursos; não estabelecer hierarquia entre os diferentes 

componentes, organizando-se de forma poliárquica, em que todos os pontos de 

atenção à saúde são igualmente importantes e se relacionam horizontalmente”. 

Por sua vez, o sistema internacional de classificação considerado pela RCPCD é 

a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, 

preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa classificação descreve 

de forma sistematizada a condição de saúde, relacionando-a a atividades de vida diária 

e das estruturas do corpo, com a inserção da participação social e da capacidade de 

executar as tarefas cotidianas. 

Na condição de critério de avaliação, a CIF utiliza dois grandes domínios: 

“função e estrutura do corpo” e “atividade e participação”. No primeiro domínio, “função 

e estrutura do corpo” são avaliados pela capacidade dessa estrutura em executar uma 

função específica, e não pela doença e/ou deficiência nela(s) mesma(s). O segundo 

domínio, “atividade e participação”, indica os aspectos de interação do indivíduo com o 

meio ambiente e com o contexto social do qual faz parte. 

O Relatório Mundial Sobre a Deficiência, publicado pela OMS em 2011, sob o 

título World Report on Disability, foi desenvolvido por um Comitê Consultivo e por um 

Conselho Editorial. Cada capítulo do relatório foi escrito por pequeno número de 

autores, que trabalharam em contato com grupos mais amplos de especialistas de todo 

o mundo.  

O foco do Relatório é apresentar evidências que contribuam para políticas 

públicas e programas com capacidade de ampliar o acesso, a autonomia e a qualidade 

de vida das pessoas com deficiência. Nesse sentido, contribuiu para a implementação 

da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, 

naturalmente, serviu como importante referência à elaboração da Portaria nº 793/12 e 

das normativas subsequentes.  

A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 

Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), é umas das portarias citadas nas 
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considerações da Portaria nº 793/12. Como a RCPCD estabelece que a atenção à 

saúde da pessoa com deficiência se dará em rede, a atenção básica se torna um 

componente de atenção estratégico para a implementação e o desenvolvimento da 

política, pela natureza de suas ações e pela proximidade com as populações em seus 

territórios.  

Outras normas e iniciativas auxiliaram a RCPCD e não estão apresentadas na 

parte preliminar da Portaria nº 793/12. No entanto, por estarem intimamente ligadas ao 

cuidado em saúde das pessoas com deficiência, com foco no ganho de autonomia e 

inserção social, serão apresentadas a seguir. 

A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiências e sua integração social. Também dispõe sobre a 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – 

CORDE, instituindo a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplinando a atuação do Ministério Público e definindo crimes nesse 

âmbito.  

Tal normativa estabelece aparato legal para que sejam desenvolvidas ações 

para a integração social da pessoa com deficiência. Em seu artigo 1º, a lei estabelece 

normas gerais que asseguram, no plano legal, o pleno exercício dos direitos individuais 

e sociais das pessoas com deficiência, e sua efetiva integração social. Afirma ainda, 

em seu artigo 2º, que essas ações devem estar de acordo com as especificidades 

dessa população. Para tanto, traz orientações nas áreas: educação;  saúde; formação 

profissional e do trabalho; recursos humanos; e edificações. 

No âmbito da saúde, a Lei nº 7.853, em seu  art. 2º, inciso II, define as seguintes 

atribuições: (a) a promoção de ações preventivas; (b) o desenvolvimento de programas 

especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e de tratamento 

adequado a suas vítimas; (c) a criação de uma rede de serviços especializados em 

reabilitação e habilitação; (d) a garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde e do 

adequado tratamento no seu interior, segundo normas técnicas e padrões apropriados; 

(e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado; e 

(f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de 

deficiências e desenvolvidos com a participação da sociedade. 

Outras providências são estipuladas nessa normativa, tais como: o Ministério 

Público intervirá obrigatoriamente nas ações públicas, coletivas ou individuais, em que 

se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas; constitui crime punível 
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com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, ações de natureza preconceituosa 

ou que firam o direito de ir e vir da pessoa com deficiências, por exemplo, impedir 

inscrição de aluno em instituições de ensino, ou o acesso ao cargo público, entre 

outras.  

O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 

7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção. 

O decreto acima citado considera  

deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura e/ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano; deficiência permanente – 
aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 
tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere apesar de novos tratamentos; e 
incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade 
de integração social, com necessidade de equipamentos, 
adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 
necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de 
função ou atividade a ser exercida.  
 

O referido decreto, no artigo 4o, define as categorias nas quais as pessoas com 

deficiência se enquadram. Essas categorias foram alteradas pelo Decreto nº 5.296. No 

texto do referido decreto, a deficiência é enquadrada nas seguintes categorias: 

I - deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
trilogia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação 
ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 
de funções;  
II - deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de 
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;  
III - deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual 
ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção ótica; 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção ótica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 
igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
das condições anteriores;  
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IV - deficiência mental 1  – funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado 
pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da comunidade; d) 
utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) 
habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; 
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
 

Esses instrumentos legais também instituíram a obrigatoriedade da inclusão de 

questões sobre as pessoas com deficiência nos censos nacionais, o que permitiu maior 

reconhecimento da quantidade de pessoas que se consideram com deficiência, qual a 

categoria e a regionalidade, além de outros aspectos presentes nas informações 

geradas pelo Censo/IBGE. Esses dados contribuem na elaboração de políticas 

específicas para essa população e são, por isso, importante ferramenta de gestão da 

RCPCD.  

A abrangência de ações e de áreas de atuação que a Lei nº 7.853/89 e o 

Decreto nº 3.298/99 implicam, para firmar o direito à cidadania da pessoa com 

deficiência, interage por completo com a RCPCD, porque a Rede vai ao encontro da 

maior conquista brasileira no campo da saúde: o SUS, no que se refere ao 

entendimento de que a saúde não é a ausência de doença, mas que diz respeito à 

saúde também as ações que “(...) se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 

condições de bem-estar físico, mental e social” (Parágrafo único, artigo 2º, Lei nº 

8.080/90). 

 

3.1 – Diretrizes e Objetivos da Rede 
 

As Diretrizes e Objetivos da RCPCD foram definidos de acordo com as 

normativas e os marcos citados acima, e especificados na parte preliminar da portaria 

mãe (Portaria nº 793/12).  

Art. 2º São diretrizes para o funcionamento da Rede de Cuidados 
à Pessoa com Deficiência: 
I - respeito aos direitos humanos, com garantia de autonomia, 
independência e de liberdade às pessoas com deficiência para 
fazerem as próprias escolhas; 

II - promoção da equidade; 
III - promoção do respeito às diferenças e aceitação de pessoas 
com deficiência, com enfrentamento de estigmas e preconceitos; 
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IV - garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando 
cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica 
interdisciplinar; 
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das 
pessoas;  

VI - diversificação das estratégias de cuidado; 
VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreçam a 
inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao 
exercício da cidadania; 
VIII - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com 
participação e controle social dos usuários e de seus familiares; 
IX - organização dos serviços em rede de atenção à saúde 
regionalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais para 
garantir a integralidade do cuidado; 

X - promoção de estratégias de educação permanente; 
XI - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com 
deficiência física, auditiva, intelectual, visual, ostomia e múltiplas 
deficiências, tendo como eixo central a construção do projeto 
terapêutico singular; e 
XII - desenvolvimento de pesquisa clínica e inovação tecnológica 
em reabilitação, articuladas às ações do Centro Nacional em 
Tecnologia Assistiva (MCT). 
Art. 3º São objetivos gerais da Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência: 
I - ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com 
deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva, ou 
estável; intermitente ou contínua no SUS; 
II - promover a vinculação das pessoas com deficiência auditiva, 
física, intelectual, ostomia e com múltiplas deficiências e suas 
famílias aos pontos de atenção; e 
III - garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção 
das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio 
do acolhimento e classificação de risco. 
Art. 4º São objetivos específicos da Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência: 
I - promover cuidados em saúde especialmente dos processos de 
reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas 
deficiências; 
II - desenvolver ações de prevenção e de identificação precoce de 
deficiências na fase pré, peri e pós-natal, infância, adolescência e 
vida adulta; 
III - ampliar a oferta de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de 
Locomoção (OPM); 
IV - promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com 
deficiência, por meio do acesso ao trabalho, à renda e à moradia 
solidária, em articulação com os órgãos de assistência social; 
V - promover mecanismos de formação permanente para 
profissionais de saúde; 
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VI - desenvolver ações intersetoriais de promoção e prevenção à 
saúde em parceria com organizações governamentais e da 
sociedade civil; 
VII - produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas, 
medidas de prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na 
rede, por meio de cadernos, cartilhas e manuais; 
VIII - regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; e 
IX - construir indicadores capazes de monitorar e avaliar a 
qualidade dos serviços e a resolutividade da atenção à saúde. 
(Portaria GM nº 793/12)  
 

Outra importante política, que dialoga e fornece subsídios aos princípios, 

diretrizes e objetivos da RCPCD, é a Política Nacional de Humanização (PNH). A PNH 

é uma política transversal, composta por um conjunto de princípios e diretrizes que têm 

o objetivo de construir o cuidado em saúde de forma compartilhada, coletiva e 

corresponsável. Para isso, propõe dispositivos no âmbito dos serviços e da atuação 

profissional, tanto para o profissional da assistência quanto da gestão. 

Para Souza e Mendes (2009), a PNH rompe com tendências tecnocráticas e 

iatrogênicas enraizadas nos serviços de saúde, buscando a corresponsabilização entre 

seus diversos atores: profissionais de saúde, gestores, usuários do serviço, para a 

produção de novos saberes e novos modos de acolher e cuidar da saúde das pessoas. 

 

3.2 – Operacionalização da Rede 
 

A operacionalização da RCPCD se dá nas seguintes etapas: diagnóstico e 

desenho regional da RCPCD; adesão à Rede por estados e municípios; 

contratualização dos pontos de atenção; e realização do acompanhamento da Rede 

pela Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do DAPES/SAS/MS.  

A implantação da Rede começa com a criação de um Grupo Condutor da Rede 

em nível regional, coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde, o Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), com apoio institucional do Ministério da 

Saúde. Esse grupo apoia e acompanha as Regiões de Saúde na elaboração e 

implantação do Plano de Ação para a instituição da RCPCD no território. O Plano de 

Ação deve ser pactuado em Conselho Intergestor Regional (CIR), informado ao 

Conselho Intergestor Bipartite (CIB, que congrega o estado e seus municípios) e 

aprovado no Ministério da Saúde pela Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com 

Deficiência. 
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O passo a passo da implementação da Rede está de acordo com o Decreto nº 

7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, no que concerne à organização do SUS no planejamento da saúde, na 

assistência à saúde e na articulação Interfederativa.  

Em seu artigo 2º o decreto supra citado define:  

Art. 2º  Para efeito deste Decreto, considera-se: 
I - Região de Saúde – espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde; (…) 
IV - Comissões Intergestores – instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para definição das regras 
da gestão compartilhada do SUS. 
 

Os aspectos definidos para constituir uma Região de Saúde não 

necessariamente precisam estar contidos no Plano de Ação na RCPCD em uma dada 

região, mas a organização da rede no território deve seguir a lógica e estruturar a 

assistência conforme as necessidades da população, por isso as condições para 

definição da Região de Saúde são fundamentais à implementação da Rede. 

Além de definir critérios para Região de Saúde, o Decreto 7.508/11 também 

institui a organização e a responsabilidade das Comissões Intergestoras Regionais; 

Bipartite; e Tripartite:  

art. 30. As Comissões Intergestores pactuarão a organização e o 

funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de 

atenção à saúde, sendo: I - a CIT, no âmbito da União, vinculada ao 

Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais; II - a 

CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde 

para efeitos administrativos e operacionais; e III - a Comissão 

Intergestores Regional – CIR, no âmbito regional, vinculada à 

Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e 

operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB.  

O Plano de Ação de Implementação da RCPCD é, então, composto pela 

caracterização da Região de Saúde e pela contratualização dos pontos de atenção da 

RCPCD pelo ente responsável, observadas as responsabilidades definidas no âmbito 

da própria Rede.  
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A contratualização dos pontos de atenção da Rede e de sua articulação em 

Linhas de Cuidado são fundamentais à garantia do cuidado. A Portaria nº 1.559, de 01 

de agosto de 2008, em seu artigo 2º, inciso III, institui a  

Regulação do Acesso à Assistência: também denominada 
regulação do acesso ou regulação assistencial, tem como objetos 
a organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do 
acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como 
sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida 
pelo complexo regulador e suas unidades operacionais, e esta 
dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade 
sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolos, 
classificação de risco e demais critérios de priorização. 
 

Após a adesão das Regiões de Saúde à Rede, os gestores municipais passam a 

solicitar a habilitação dos Centros Especializados em Reabilitação (CER), conforme 

plano de ação. A habilitação é publicada em portaria e, com isso, o serviço passa a 

receber o recurso estipulado, tendo que seguir as normas de funcionamento previstas 

para garantir sua permanência na Rede. 

A Portaria nº 971, de 13 de setembro de 2012, adequa o Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde e inclui Procedimentos de Manutenção e 

Adaptação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais da Tabela de Procedimentos do 

SUS; e a Portaria nº 722, de 28 de junho de 2013, altera a composição mínima de 

profissionais para o serviço especializado em reabilitação. 

O acompanhamento das atividades dos serviços de saúde também é realizado 

pelos procedimentos que os estabelecimentos (pontos de atenção) informam ao 

Ministério da Saúde. Após o estabelecimento ser habilitado pelo Ministério da Saúde, 

passa a ter um conjunto de procedimentos que deve informar. No caso dos CERs e das 

Oficinas Ortopédicas, o custeio mensal é realizado não por produção, mas 

preestabelecido na Portaria nº 835/12, porém o serviço que não informar a produção 

pode perder a habilitação. 

A Portaria nº 305, de 02 de julho de 1992, dispõe sobre a inclusão do tratamento 

de reabilitação no Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS). A Portaria nº 

306, de 2 de julho de 1992, inclui procedimentos de tratamento em reabilitação no 

Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), oferecendo parâmetros à 

Rede nesses aspectos. 

A Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais (OPM) do SUS é um instrumento que tem por objetivo subsidiar os gestores 
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nas ações de planejamento, programação, regulação e avaliação em saúde. Para dar 

maior efetividade ao instrumento, a Portaria GM/MS nº 2.848, de 06 de Novembro de 

2007, unificou as tabelas de procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Essa 

ferramenta também orienta a Rede em relação à concessão das OPMs. 

 

3.3 – Componentes e Estrutura da Rede 
 
A Rede de Atenção em Saúde deve ser estruturada por um conjunto de ações e 

serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade 

de garantir a integralidade da assistência à saúde. Sendo assim, no art. 11, Parágrafo 

único, da Portaria GM nº 793, de 24 de abril de 2012, está definido que  

os componentes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
serão articulados entre si, de forma a garantir a integralidade do 
cuidado e o acesso regulado a cada ponto de atenção e/ou aos 
serviços de apoio, observadas as especificidades inerentes e 
indispensáveis à garantia da equidade na atenção a estes 
usuários, quais sejam: I - acessibilidade; II - comunicação; III - 
manejo clínico; IV - medidas de prevenção da perda funcional, de 
redução do ritmo da perda funcional e/ou da melhora ou 
recuperação da função; e V - medidas da compensação da função 
perdida e da manutenção da função atual. 
 

De forma estratégica e garantindo os preceitos do SUS, foi definido que os 

componentes dessa rede serão: Atenção Básica; Atenção Especializada; e Atenção 

Hospitalar, de Urgência e Emergência.  

 

3.3.1 – Atenção Básica 
 

Do Componente Atenção Básica, a RCPCD terá como pontos de atenção as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), com ou sem Estratégia de Saúde da Família 

(ESF); contará com Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), quando houver; e 

também com  atenção odontológica.  

Além da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), já apresentada no início 

deste capítulo, outras normativas instituem diversos serviços da Atenção Básica, que 

também podem ser considerados dispositivos da RCPCD: Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família; Consultório de Rua; Plano de Doenças Crônicas; Programa Melhor em Casa; 

Política de Práticas Integrativas; Programa Academia da Saúde; e Programa Saúde na 
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Escola (PSE). A seguir são apresentadas rápidas caracterizações desses dispositivos, 

cujas ações, em função de suas variadas naturezas, podem apoiar e se compor – cada 

uma a seu modo – às ações específicas da RCPCD em várias dimensões: 

identificação, acompanhamento e reabilitação de pessoas com deficiência.   

A Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012, redefine os parâmetros de 

vinculação dos NASFs, Modalidades 1 e 2, às Equipes de Saúde da Família e/ou 

Equipes de Atenção Básica para populações específicas; e cria a Modalidade NASF 3. 

A definição de novos padrões para a implementação de NASF ampliou o número de 

municípios que passaram a ser elegíveis para habilitar equipes de NASF. 

O NASF é composto por equipes com profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, que trabalham em conjunto com os profissionais das equipes de Saúde 

da Família, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios adstritos 

das ESFs. A composição da equipe do NASF é definida pelos gestores municipais e as 

equipes de SF, levando em conta os critérios de prioridades identificadas a partir das 

necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes 

ocupações. 

Dentre os profissionais que compõem as equipes de NASF cadastradas em 

todo o País, os profissionais ligados a reabilitação integram a maior parte dessas 

equipes, sendo este um importante passo para qualificação das ações de reabilitação. 

O Caderno de Atenção Básica (CAB) número 17 traz as Diretrizes do NASF; o capítulo 

dedicado à reabilitação pontua a necessidade do profissional da reabilitação em 

superar o modelo de atendimento biomédico e reparador da área, para trabalhar de 

forma integrada à equipe, apresentando uma série de orientações para esse fim. 

O Consultório de Rua foi instituído pela Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 

2011, que define as diretrizes de organização e funcionamento das equipes desses 

consultórios. As equipes do Consultório de Rua (eCR) são multiprofissionais e lidam 

com os diferentes problemas e necessidades de saúde da população em situação de 

rua. As atividades das eCR incluem a busca ativa e o cuidado aos usuários de álcool, 

crack e outras drogas, desempenhando suas atividades in loco, de forma itinerante, 

desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde 

(UBS). 

O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis no Brasil (DCNT) – 2011-2022 tem o objetivo de promover o 

desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, 
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sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o cuidado das DCNT e 

seus fatores de risco, fortalecendo os serviços de saúde voltados às doenças crônicas.  

A Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013, redefine a Atenção Domiciliar no 

âmbito do SUS. A equipe da Atenção Domiciliar desenvolve ações de promoção, 

prevenção e tratamento de doenças e reabilitação no domicílio, caracterizado por um 

serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento 

ambulatorial. O art. 3º da Portaria nº 963/13 aponta que  

a Atenção Domiciliar tem como objetivo a reorganização do 
processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar 
na atenção básica, ambulatorial, nos serviços de urgência e 
emergência e hospitalar, com vistas à redução da demanda por 
atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência 
de usuários internados, a humanização da atenção, a 
desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários. 
 

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, 

estabelecida pela Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006, contempla sistemas médicos 

complexos e recursos terapêuticos, que abarcam abordagens que utilizam mecanismos 

naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde, por meio de tecnologias 

eficazes e seguras, com uma abordagem ampliada sobre o processo saúde/doença e a 

promoção do cuidado, especialmente do autocuidado. 

O Ministério da Saúde, a partir da publicação da Portaria nº 2.681, de 7 de 

novembro de 2013, implementa os polos do Academia da Saúde nos municípios. Esses 

polos são espaços físicos com equipamentos e profissionais, que buscam proporcionar 

novos modos de vida saudáveis para a população, incentivando a prática de exercícios 

físicos. 

O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de 

dezembro de 2007, afirma, em seu art. 1º: 

Fica instituído, no âmbito dos Ministérios da Educação e da 
Saúde, o Programa Saúde na Escola – PSE, com finalidade de 
contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública 
de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção 
e atenção à saúde. 
 

A atuação do PSE tem foco em ações que articulam, principalmente, as redes 

de saúde e de educação, mas também diversas redes sociais. O objetivo é 

desenvolver ações a partir da conformação de redes de corresponsabilidade para o 

desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas no território. 
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As normas para funcionamento ambulatorial, das Unidades Básicas e dos 

Centros para pessoas com deficiência estão definidas pela Portaria nº 304, de 2 de 

julho de 1992, que dispõe sobre normas de funcionamento dos serviços de saúde para 

atendimento da Pessoa Portadora de Deficiência no SUS. Naturalmente, ela continua 

valendo apenas para as situações nas quais normas mais recentes e/ou 

hierarquicamente superiores não a modulam ou superam. 

 
3.3.2 – Atenção Especializada 

 

O componente de Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, 

Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências conta com três tipos de pontos 

de atenção prioritários: estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um Serviço 

de Reabilitação; os Centros Especializados em Reabilitação (CER); e os Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO).  

Além desses três pontos de atenção prioritários, a Rede estabeleceu a Oficina 

Ortopédica como um equipamento de saúde e um ponto de apoio da RCPCD. A 

oficina constitui-se em serviço de dispensação, de confecção, de adaptação e de 

manutenção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM).  

As Oficinas Ortopédicas podem ser terrestres ou itinerantes. As terrestres 

devem ser fixadas em estabelecimento cadastrado no Cadastro Nacional de 

Estabelecimento e, quando houver, é o ponto de atenção de referência das Oficinas 

Itinerantes. As Oficinas Ortopédicas Itinerantes são estruturadas em veículos 

adaptados ou em barcos equipados para confecção, adaptação e manutenção de 

órteses e próteses.  

A instituição do CER como ponto de atenção matriciador da RCPCD pretende 

promover a equidade e ampliar o acesso aos usuários do SUS. São diretrizes dos 

CER: 

I - proporcionar atenção integral e contínua às pessoas com 
deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou 
estável; intermitente e contínua; severa e em regime de 
tratamento intensivo das deficiências auditiva, física, intelectual, 
visual, ostomias e múltiplas deficiências; II - garantir acesso à 
informação, orientação e acompanhamento às pessoas com 
deficiência, famílias e acompanhantes; III - promover o vínculo 
entre a pessoa com deficiência e a equipe de saúde; e IV - 
adequar os serviços às necessidades das pessoas com 
deficiência. (Portaria nº 793/12, art. 16) 
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As regras de funcionamento dos pontos de atenção do componente de Atenção 

Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Ostomia e em 

Múltiplas Deficiências são as seguintes :  

I - constituir-se em serviço de referência regulado, que funcione 
segundo em base territorial e que forneça atenção especializada 
às pessoas com deficiência temporária ou permanente; 
progressiva, regressiva, ou estável; intermitente e contínua; 
severa e em regime de tratamento intensivo;  
II - estabelecer-se como lugar de referência de cuidado e proteção 
para usuários, familiares e acompanhantes nos processos de 
reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomias e múltiplas 
deficiências;  
III - produzir, em conjunto com o usuário, seus familiares e 
acompanhantes, e de forma matricial na rede de atenção, um 
Projeto Terapêutico Singular, baseado em avaliações 
multidisciplinares das necessidades e capacidades das pessoas 
com deficiência, incluindo dispositivos e tecnologias assistivas, e 
com foco na produção da autonomia e o máximo de 
independência em diferentes aspectos da vida;  
IV - garantir que a indicação de dispositivos assistivos devem ser 
criteriosamente escolhidos, bem adaptados e adequados ao 
ambiente físico e social, garantindo o uso seguro e eficiente;  
V - melhorar a funcionalidade e promover a inclusão social das 
pessoas com deficiência em seu ambiente social, através de 
medidas de prevenção da perda funcional, de redução do ritmo da 
perda funcional, da melhora ou recuperação da função; da 
compensação da função perdida; e da manutenção da função 
atual;  
VI - estabelecer fluxos e práticas de cuidado à saúde contínua, 
coordenada e articulada entre os diferentes pontos de atenção da 
rede de cuidados às pessoas com deficiência em cada território;  
VII - realizar ações de apoio matricial na Atenção Básica, no 
âmbito da Região de Saúde de seus usuários, compartilhando a 
responsabilidade com os demais pontos da Rede de Atenção à 
Saúde;  
VIII - articular-se com a Rede do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) da Região de Saúde a que pertença, para 
acompanhamento compartilhado de casos, quando necessário;  
IX - articular-se com a Rede de Ensino da Região de Saúde a que 
pertença, para identificar crianças e adolescentes com deficiência 
e avaliar suas necessidades; dar apoio e orientação aos 
educadores, às famílias e à comunidade escolar, visando à 
adequação do ambiente escolar às especificidades das pessoas 
com deficiência. (Portaria nº 793/12, art. 17) 
 

O serviço de reabilitação é um dos pontos de atenção do cuidado em saúde da 

pessoa com deficiência; o atendimento aí tem caráter transitório, pois o foco do 
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trabalho em reabilitação é a funcionalidade, a oferta de espaço para que a pessoa 

ganhe o máximo de autonomia para a vida em sociedade.  

Os estabelecimentos de reabilitação, pontos de atenção da rede que recebem 

financiamento do Ministério da Saúde, podem ter dois tipos de habilitação, em CER ou 

em estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um serviço de reabilitação. 

Os estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um serviço de 

reabilitação são unidades ambulatoriais especializadas em apenas uma modalidade de 

reabilitação, podendo ser auditiva, física, intelectual, visual, ostomia ou deficiência 

múltipla.  

Esses estabelecimentos financiados são os que tiveram serviços habilitados 

antes da instituição da RCPCD, ou os habilitados em caso de excepcionalidade, desde 

que aprovado pela Comissão Intergestores Regional (CIR) e pelo Ministério da Saúde.  

Os Centros Especializados em Reabilitação (CER) inovam na composição da 

reabilitação com mais de uma modalidade por estabelecimento, permitindo uma 

equipe multiprofissional e menor fragmentação no cuidado. Esses Centros realizam 

diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva. 

O CER pode ser organizado com diversas composições: - CER II, composto por 

duas modalidades de reabilitação habilitadas; CER III, composto por três modalidades 

de reabilitação habilitadas; e  CER IV, composto por quatro ou mais modalidades de 

reabilitação habilitadas.  

O CER poderá contar com transporte sanitário, com objetivo de garantir o 

acesso da pessoa com deficiência aos pontos de atenção da Rede de Atenção à 

Saúde. O veículo é destinado às pessoas com deficiência que não apresentem 

condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transporte 

convencionais ou que manifestem grandes restrições ao acesso e ao uso de 

equipamentos urbanos.  

Os Centros de Especialidade Odontológica (CEO) ofertam atendimento 

odontológico especializado, conforme estabelecido na Portaria nº 599/GM/MS, de 23 

de março de 2006.  
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3.3.3 – Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência 

 

O Componente da Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência na RCPCD 

deve:  

I - responsabilizar-se pelo acolhimento, classificação de risco e 
cuidado nas situações de urgência e emergência das pessoas 
com deficiência; II - instituir equipes de referência em reabilitação 
em portas hospitalares de urgência e emergência vinculadas à 
ação pré-deficiência; III - ampliar o acesso e qualificar a atenção à 
saúde para pessoas com deficiência em leitos de reabilitação 
hospitalar; IV - ampliar o acesso regulado da atenção à saúde 
para pessoas com deficiência em hospitais de reabilitação; e V - 
ampliar o acesso às urgências e emergências odontológicas, bem 
como ao atendimento sob sedação ou anestesia geral, 
adequando centros cirúrgicos e equipes para este fim. (Portaria nº 
793/12, art. 22) 
 

A Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência também é organizada em 

Rede na RAS. A Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, institui a Política 

Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do SUS, estabelecendo as 

diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde 

(RAS). 

 A Atenção à Urgência e Emergência foi estabelecida pela Portaria nº 1.600, de 

7 de julho de 2011, com a reformulação da Política Nacional de Atenção às Urgências 

e a instituição da Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para ampliar o escopo das ações da Atenção Hospitalar, no campo da 

Reabilitação, e qualificar o cuidado da pessoa com deficiência durante a permanência 

no hospital, contribuindo para agilidade no tratamento e melhor prognóstico para 

reabilitação, a Atenção Hospitalar publicou a Portaria nº 2.809, de 7 de dezembro de 

2012, que “estabelece a organização dos Cuidados Prolongados para retaguarda à 

Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) e às demais Redes Temáticas de 

Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

Tal portaria define que o cuidado de retaguarda das RUES se organiza em 

Unidade de Internação em Cuidados Prolongados, como serviço dentro de um Hospital 

Geral ou Especializado (UCP); ou Hospital Especializado em Cuidados Prolongados 

(HCP). 
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Estabelece também a organização dos Cuidados Prolongados para retaguarda à 

Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) e às demais Redes Temáticas de 

Atenção à Saúde no âmbito do SUS. 

As UCP deverão contar com uma equipe multiprofissional para cada módulo, 

que tem de 15 a 25 leitos. Essa equipe é composta por: médicos – 20 horas semanais, 

distribuídas de forma horizontal, de segunda a sexta-feira; enfermeiros – 60 horas 

semanais de enfermagem; técnico de enfermagem – no mínimo um técnico para cada 

cinco usuários hospitalizados, disponível nas 24 horas do dia e nos sete dias da 

semana; assistente social – 20 horas semanais; fisioterapeuta – 60 horas semanais de 

atenção fisioterapêutica; psicólogo – 20 horas semanais; e fonoaudiólogo – 30 horas 

semanais. 

A equipe multiprofissional do HCP deverá acompanhar até quarenta leitos e ter a 

seguinte composição: médicos plantonistas – disponíveis nas 24 horas do dia e nos 

sete dias da semana; médicos – 20 horas semanais, distribuídas de forma horizontal, 

de segunda a sexta-feira; enfermeiros – 80 horas semanais de enfermagem; 

enfermeiros plantonistas noturnos – disponíveis nas 24 horas do dia e em todos os dias 

da semana; técnico de enfermagem – no mínimo um técnico para cada cinco usuários 

hospitalizados, disponível nas 24 horas do dia e nos sete dias da semana; assistente 

social – 40 horas semanais; fisioterapeutas – 120 horas semanais de atenção 

fisioterapêutica; psicólogo – 40 horas semanais; fonoaudiólogos – 60 horas semanais 

de atenção fonoaudiológica; e terapeuta ocupacional – 30 horas semanais. 

A Portaria nº 303, de 2 de julho de 1992, dispõe sobre normas de funcionamento 

dos serviços de saúde para pessoas portadoras de deficiência no SUS. Estabelece 

Normas para Atendimento Hospitalar (Sistema de Informações Hospitalares do Sistema 

Único de Saúde), definindo critérios dos Leitos ou Unidades de Reabilitação em 

Hospital Geral. Também aqui tal Portaria se relaciona com normativas posteriores e/ou 

hierarquicamente superiores. 

 

3.4 – Modalidade de Reabilitação 
 

As modalidades de reabilitação estão divididas conforme o Decreto nº 5.296/04 

em: auditiva, física, intelectual e visual. Os serviços de reabilitação se dividem também 

nessa lógica, o que fragmenta o cuidado em saúde, pois acaba por criar serviços 
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especializados por modalidades de deficiência, com baixíssimo grau de interações 

produtivas entre eles.  

Por mais que a RCPCD inicie uma discussão menos fragmentada, pois investe 

em centros de reabilitação integrados com, pelo menos, duas modalidades de 

atendimento e com aporte multiprofissional (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional e psicólogo) em todas as equipes, aumentando a possibilidade de 

integralidade no cuidado, ainda está organizada por modalidades. Ou seja, os avanços 

são processuais e dependem, entre outras coisas, de mudança de mentalidade, de 

formação dos profissionais e das próprias expectativas das pessoas com deficiência 

em relação à reabilitação. 

A análise das normativas de cada modalidade mostra a organização da 

reabilitação anterior à atual política e as alterações e os avanços introduzidos pela 

RCPCD, indicando uma situação que poderia ser chamada de transição, na qual são 

acolhidos modos mais tradicionais de cuidados em saúde das pessoas com deficiência 

e, ao mesmo tempo, novas perspectivas ganham espaço e ajudam a colocar em 

debate as práticas, para que possam gerar alternativas mais eficazes em termos dos 

processos de cuidado. Certamente, esses são desafios na implantação e na 

consolidação da RCPCD, e indicam um importante campo de debate para o futuro 

dessa Rede no SUS.  

 
3.4.1 – Reabilitação Auditiva 

 

A reabilitação auditiva consiste na detecção, avaliação e diagnóstico da 

deficiência auditiva por meio de consultas e exames audiológicos; terapia 

fonoaudiológica; quando necessário, acompanhamento periódico da perda auditiva; 

seleção, adaptação e concessão de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual 

(AASI).  

Em 2004, foi instituída a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, 

definindo, de forma abrangente, que sua implementação deveria articular a 

responsabilidade dos três entes federativos.  

Tal política institui a necessidade de regulação desses serviços e de suas 

referências e contrarreferências. Porém, não define que o acompanhamento deve ser 

realizado em rede ou em linha de cuidado para o acompanhamento da pessoa com 

deficiência auditiva.  
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Após a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, foram publicadas 

portarias para operacionalização dos serviços de saúde auditiva. A Portaria nº 587, de 

7 de outubro de 2004, determinava que a organização dos serviços deveria ser 

realizada por Redes Estaduais de Saúde Auditiva. Essa portaria também foi revogada, 

pois com a instituição da RCPCD a lógica vai migrando da fragmentação do cuidado 

por modalidade de deficiência para a integralidade do cuidado para inserção social. 

As Portarias nº 589, de 8 de outubro de 2004, nº 389, de 3 de março de 2008, e 

nº 3.150, de 24 de dezembro de 2008, que estabelecem diretrizes para 

operacionalização de serviços, definindo regras para o cadastro dos estabelecimentos 

e ampliando o teto financeiro para a execução dos serviços de saúde auditiva, tanto de 

procedimentos terapêuticos quanto de concessão de OPM, não foram revogadas. Os 

estabelecimentos que foram habilitados antes da RCPCD podem continuar com suas 

habilitações (orientados por aquelas portarias) assim como o que foi incorporado no 

teto financeiro de municípios e estados irá permanecer. 

A Política de Saúde Auditiva acabou por gerar nos municípios a criação de 

centros específicos para diagnóstico, indicação e adaptação de Aparelho de 

Amplificação Sonora Individual, porém é bastante comum que a pessoa fique sem 

referência para reabilitação após a adaptação ao AASI. Muito embora esse seja um 

dos efeitos da fragmentação do cuidado em saúde, a saúde auditiva é uma das 

modalidades que mais se aproximam da discussão sobre a necessidade de estar 

normatizada pelo SUS. 

A Portaria nº 2.073, de 28 de setembro de 2004, que institui essa política foi 

revogada pela portaria mãe da RCPCD, pois suas proposições fragmentadas não estão 

alinhadas com a política atual. Os serviços que já estavam habilitados pelos moldes 

dessa portaria seguem habilitados pelo Ministério da Saúde, com repasse financeiro 

para realizar o que a portaria determinava.  

O CER com modalidade auditiva é orientado pelo Instrutivo de Reabilitação2, 

contendo dados sobre critérios de indicação de AASI; para avaliação diagnóstica; 

seleção e adaptação; e de acompanhamento e terapia fonoaudiológica. 

                                            
2 O Instrutivo de Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e Visual (CER e serviços habilitados 
em uma única modalidade) está publicado no site da Coordenação Geral de Saúde da Pessoa 
com Deficiência e será apresentado no item 3.2.7 – Instrutivos. 
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O implante coclear é realizado pela atenção hospital, por se tratar de um 

aparelho que é cirurgicamente inserido na pessoa com deficiência auditiva que tenha 

indicação para esse tipo de intervenção. É concedido pelo SUS conforme a Portaria nº 

1.278, de 20 de outubro de 1999 e a Portaria MS/SAS n° 584, de 21 de outubro de 

1999, que desvincula os valores da prótese para implante coclear inclui na Tabela de 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPM, assim como na Tabela de 

Compatibilidade do SIH/SUS, as próteses a serem cobradas, exclusivamente, nos 

procedimentos implante coclear. 

 
3.4.2 – Reabilitação Física 

 

A mais amplamente difundida em termos de número de serviços, a reabilitação 

física é a que mais tem procedimentos realizados pelo SUS. Estes consistem em 

avaliação, diagnóstico, terapia de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia e, 

quando necessário, concessão de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção 

(OPM).  

A reabilitação física teve, em 2001, a primeira normativa criando mecanismos 

para a organização e a implantação de serviços: Portaria nº 818, de 5 de junho de 

2001, que instituía Redes Estaduais de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência 

Física. Assim como a portaria de Saúde Auditiva, essa portaria foi revogada pela 

Portaria nº 793/12, pelo mesmo motivo: a atual rede não está organizada na lógica da 

fragmentação por deficiência. 

Como há a existência de serviços habilitados anteriormente à RCPCD, as 

portarias de operacionalização desses serviços e as de ampliação de teto financeiro de 

estados e municípios estão mantidas. São elas: Portaria SAS nº 185, de 5 de junho de 

2001; Portaria nº 2.297, de 10 de outubro de 2008; Portaria nº 2.373, de 10 de outubro 

de 2008; e Portaria nº 2.381, de 10 de outubro de 2008. 

Essas portarias normatizavam o serviço de reabilitação física sem incluir a 

discussão do funcionamento de Oficinas Ortopédicas, que não eram reconhecidas 

como estabelecimento de saúde. Atualmente, a Oficina Ortopédica é um ponto de 

apoio da RCPCD, portanto um estabelecimento de saúde habilitado pelo Ministério da 

Saúde e adequadamente definido, com orientações claras de funcionamento. 

Assim como a Oficina Ortopédica passa a integrar a reabilitação física, o 

cuidado da pessoa ostomizada também é realizado nos CERs com modalidade física, 
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além dos atendimentos em outros pontos de atenção isolados, conforme definido na 

Portaria nº 400, de 16 de outubro de 2009. 

 
3.4.3 – Reabilitação Intelectual e Autismo 

 

Antes de entrar nos aspectos da reabilitação intelectual e do autismo, é 

importante fazer uma breve retrospectiva sobre a expressão atualmente utilizada. A 

atualmente chamada deficiência intelectual já teve várias outras designações ao longo 

da história: imbecil, idiota, débil mental, mongoloide, retardado, excepcional e deficiente 

mental. A expressão “deficiência intelectual” foi introduzida oficialmente em 1995, pela 

ONU, e consagrada, em 2004, no texto da “Declaração de Montreal Sobre Deficiência 

Intelectual”. 

No Brasil, à deficiência intelectual foi incluído o autismo, com a Lei nº 12.764, de 

27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa normatização surgiu de iniciativa 

popular, movimentos sociais organizados e de familiares de pessoas com transtorno do 

espectro autista, que reivindicavam que essa população deveria ter os mesmos direitos 

de pessoas com deficiência intelectual para todos os efeitos legais. A partir da Política 

Nacional dos Direitos da Pessoa com TEA, a RCPCD passou a considerar o autismo 

na reabilitação intelectual. 

Os serviços exclusivamente de reabilitação intelectual não são habilitados pelo 

Ministério da Saúde. Há repasse financeiro feito pelo Ministério da Saúde para 

municípios com serviços credenciados pelo Estado. 

A operacionalização dos serviços para pessoa com deficiência intelectual 

consistia na execução de procedimentos que foram incorporados no Subsistema de 

Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo (Portaria nº 

1.635/GM, de 12 de setembro de 2002), sem que houvesse orientação de estrutura ou 

qualquer tipo de mecanismo de monitoramento e acompanhamento, pelo Ministério da 

Saúde, das ações realizadas. 

Em sua maioria, os serviços que realizam reabilitação intelectual são 

filantrópicos, vários ainda funcionando nos moldes das “instituições totais”.  

Com a RCPCD, a reabilitação intelectual passa a ser normatizada, 

acompanhada e monitorada pelo Ministério da Saúde, consistindo na realização de 
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terapias que desenvolvam as habilidades de cada pessoa, principalmente nos campos 

da cognição, da linguagem e da sociabilidade. 

 
3.4.4 – Reabilitação Visual 

 

A reabilitação visual engloba ações de avaliação feitas por uma equipe 

multiprofissional; consulta oftalmológica para fechamento diagnóstico; definição da 

pertinência de tratamentos (clínicos ou cirúrgicos); e prescrição de correção ótica de 

ametropias que possam levar à recuperação da visão. Acompanhamento e terapia de 

adaptação de OPM, quando recomendado, são realizados por uma equipe 

multiprofissional. 

A Política Nacional de Atenção em Oftalmologia, de 2008, assim como a da 

Saúde Auditiva, apresenta de forma abrangente as responsabilidades do entes 

federados na implementação de serviços de reabilitação visual (Portaria nº 957, de 15 

de maio de 2008), sustentando a lógica do cuidado pautado na deficiência. 

No mesmo ano de 2008, outra normativa foi publicada na lógica das 

reabilitações física e auditiva: a Portaria nº 288, de 19 de maio de 2008, que 

operacionalizava os serviços e ampliava o teto financeiro dos municípios e estados 

para a implementação da normativa. 

A RCPCD revogou a Portaria nº 3.128, de 24 de dezembro de 2008, permitindo 

que as Redes Estaduais de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual sejam 

compostas por ações na Atenção Básica e em Serviços de Reabilitação Visual. 

Significa dizer que manteve os serviços que já existiam e incorporou ao CER a 

reabilitação visual. 

 

3.5 – Financiamento 
 

A proposta de uma política de reabilitação no âmbito do SUS, expressa pela 

RCPCD, anuncia mudanças significativas nos modos de lidar com a deficiência. Além 

das normativas para a instituição da rede, para sua implementação também fez-se 

necessário a definição das formas e fontes de financiamento, que foram instituídas pela 

Portaria nº 835, de 25 de abril de 2012. Essa portaria garante incentivos financeiros de 

investimento e custeio para o Componente Atenção Especializada da RCPCD, 

amarrando esse incentivo à implantação dos CERs, organizados a partir da lógica das 



	   53	  

	  
	  

Redes de Saúde, com a definição de requisitos obrigatórios para o recebimento do 

repasse financeiro.  

A Portaria n° 835, de 25 de abril de 2012, “institui incentivos financeiros de 

investimento e de custeio para o Componente Atenção Especializada da Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde”. 

Essa portaria define valores para construção, reforma ou ampliação das sedes 

físicas dos pontos de atenção e do serviço de oficina ortopédica do Componente 

Atenção Especializada em Reabilitação, bem como para aquisição de equipamentos e 

outros materiais permanentes. Outro incentivo financeiro é o repasse de um valor 

mensal de custeio, que pode variar a depender do porte do CER. Com esse incentivo, 

o gestor pode fazer frente às despesas com recursos humanos do serviço, contas de 

consumo e outros materiais. É uma verba mensal para ser investida nas necessidades 

dos insumos do serviço. 

Anteriormente a 2012, havia financiamentos realizados pelo Ministério da Saúde, 

conforme determinava o Decreto nº 6.215, de 26 de setembro de 2007, que estabelecia 

o Compromisso pela Inclusão das Pessoas com Deficiência, por parte da União, em 

regime de cooperação com municípios, estados e Distrito Federal. Nesse caso, o 

financiamento era definido por procedimento, conforme portarias que seguem. Vale 

ressaltar que a incorporação do limite financeiro também foi definida a partir do número 

de habitantes, não levando em conta as necessidades de saúde do território para 

implantação dos serviços. Como é o caso das seguintes portarias: 

- Portaria nº 389, de 3 de março de 2008, que redefine os Serviços de Atenção à 

Saúde Auditiva e os limites físicos e financeiros dos estados, Distrito Federal e 

municípios; 

- Portaria nº 2.373, de 10 de outubro de 2008, que estabelece recurso anual referente 

ao reajuste dos valores dos procedimentos de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de 

Locomoção da Tabela SUS, e o reajuste dos procedimentos de acompanhamento em 

reabilitação física; e 

- Portaria nº 3.129, de 24 de dezembro de 2008, que estabelece recursos financeiros a 

serem incorporados ao teto financeiro anual de média e alta complexidade dos estados 

e do Distrito Federal. Essa portaria concede reajuste nos valores dos procedimentos 

constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do SUS, conforme especificado em seu anexo. 

- Portaria nº 3.194, de 24 de dezembro de 2008, que estabelece recursos a serem 
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incorporados ao teto financeiro anual de média e alta complexidade dos estados, 

Distrito Federal e municípios. 

- Portaria nº 1.857, de 12 de julho de 2010, que cria incentivo financeiro para 

implantação das Redes Estaduais de Serviços de Reabilitação e às Oficinas 

Ortopédicas. 
 

3.6 – Diretrizes de cuidado 
 

Até o momento, o Ministério da Saúde lançou nove Diretrizes de Atenção à 

Saúde, em temas específicos, com objetivo de orientar equipes multiprofissionais no 

cuidado à saúde da pessoa com deficiência na RCPCD, ao longo dos ciclos vitais e nos 

diferentes pontos de atenção da Rede (no anexo II há a lista de diretrizes e links para 

acessar a versão digital). Vale dizer que outras Diretrizes de Atenção devem ser 

lançadas, incrementando os subsídios aos cuidados específicos exigidos pelas 

deficiências e outros agravos à saúde que exigem processos de reabilitação ofertados 

pela RCPCD. 

A elaboração das Diretrizes de Atenção às Pessoas com Deficiência é 

coordenada pela Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência e conta 

com a participação de diversas coordenações do Ministério da Saúde, principalmente 

da Secretaria de Atenção à Saúde; de gestores e profissionais do SUS; de entidades 

científicas e assistenciais de notório saber nas respectivas áreas; e dos movimentos 

sociais das pessoas com deficiência. 

A produção das diretrizes une especialistas (de diferentes especialidades e 

concepções teóricas) num determinado assunto com movimentos sociais para que um 

documento orientador seja produzido, a partir da pactuação por um grupo plural, 

garantindo um material complexo e acessível. 

As diretrizes são pautadas em referências bibliográficas cientificamente 

reconhecidas, com orientações específicas sobre as melhores condutas a serem 

adotadas pelos profissionais da saúde. Cada diretriz pontua os principais cuidados à 

pessoa com deficiência nesta descritos. Por exemplo: a Diretriz de Atenção à Pessoa 

com Lesão Medular possui uma tabela com as perspectivas funcionais de indivíduos 

com lesão medular, por nível de lesão. Informações como essa permitem a qualquer 

profissional de saúde ter noções sobre a evolução da funcionalidade e sobre condutas 

a adotar. 
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Além de todos os profissionais de saúde, os familiares e a pessoa com 

deficiência também podem acompanhar seu tratamento, pois um dos importantes 

critérios do Ministério da Saúde, no qual a Coordenação Geral de Saúde da Pessoa 

com Deficiência investe, é que o material de cada diretriz seja tecnicamente 

qualificado, mas com linguagem acessível a todos, assim a pessoa com deficiência e 

seus familiares também podem entender melhor pelo que a pessoa está passando e 

quais são os cuidados que devem ser tomados.  

A acessibilidade dos materiais é outro investimento da Coordenação Geral de 

Saúde da Pessoa com Deficiência. Todas as diretrizes estão disponíveis em versões 

acessíveis para pessoas com deficiência visual, e também para quem tem deficiência 

intelectual – esta ainda muito pouco difundida no Brasil. A Diretriz de Atenção à Pessoa 

com Síndrome de Down possui uma versão acessível feita por jovens com a síndrome. 

A versão acessível para pessoa com deficiência intelectual tem uma linguagem mais 

simples, com textos curtos e recursos gráficos, que favorecem a inteligibilidade.   

A elaboração e a publicação de tais diretrizes é uma estratégia de apoio e 

fomento à política da RCPCD, com vistas à produção e transmissão de conhecimentos; 

à reflexão, construção colaborativa e apropriação das estratégias de cuidado por todos 

os atores envolvidos com a Rede. A produção coletiva das diretrizes vai ao encontro do 

direito e do acesso qualificado à saúde; da participação e do protagonismo social; da 

equidade e da integralidade nas ações de saúde.  

 

3.7 – Instrutivos 
 

A instituição da RCPCD incentiva uma mudança paradigmática na assistência 

em saúde dessa população, pois coloca o foco das ações de reabilitação no ganho de 

autonomia, na circulação e na pertença social. Ao instituir que o cuidado deve ser 

realizado por diferentes atores, incluindo equipes multiprofissionais e abordagens 

interdisciplinares, potencializa as linhas de cuidado das pessoas com deficiência. 

Diferentemente das normativas anteriores, cujas ações tinham foco tecnicista, 

formalista e exclusivo em cada deficiência, e nas quais o cuidado, quando existia, era 

fragmentado, com baixo grau de interação com outros pontos e componentes da 

atenção à saúde.  

Para ajudar a consolidar a lógica de cuidado em saúde da RCPCD, foram 

publicados dois documentos norteadores para os CERs: o Instrutivo de Reabilitação 
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Auditiva, Física, Intelectual e Visual; e o Manual de Ambiência dos Centros 

Especializados de Reabilitação e Oficinas Ortopédicas. 

O Instrutivo de Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e Visual contém 

informações gerais sobre o funcionamento dos Centros de Reabilitação, e está dividido 

em quatro seções: Conceitos Orientadores, Normas de Funcionamento, Modalidades 

de Reabilitação e Anexos. 

Na primeira seção, Conceitos Norteadores, são apresentados conceitos 

fundamentais para o cuidado em saúde, por exemplo: distinção entre os processos de 

Reabilitação/Reabilitar e Habilitação/Habilitar, sobre o conceito de funcionalidade; 

acesso e construção do Projeto Terapêutico Singular. 

As Normas de Funcionamento, apresentadas na segunda seção, definem 

horário de funcionamento; as instalações físicas adequadas; os recursos humanos 

mínimos; e dão parâmetros para a média de atendimentos por mês. 

A seção Modalidades de Reabilitação está dividida em: Reabilitação Auditiva; 

Física (que contempla o cuidado em ostomia e oficina ortopédica); Intelectual e 

Autismo; e Visual. Nessa seção estão descritas as especificidades do 

acompanhamento de cada modalidade no diagnóstico, na avaliação, na indicação de 

OPM, e nos materiais e equipamentos adequados para o desenvolvimento das 

atividades com a diversidade de questões aí implicadas. 

Na quarta e última seção estão os anexos do instrutivo: o anexo 1 consiste na 

Referência para Composição de Equipe por Modalidade de Reabilitação; e o anexo 2 

traz os arranjos das equipes da Oficina Ortopédica e do CER. Esses últimos são 

representados conforme as modalidades atendidas, podendo ser CER tipo II, III ou IV. 

O Manual de Ambiência dos CERs e Oficinas Ortopédicas apresenta o conceito 

de ambiência da Política Nacional de Humanização, no qual o modo de compor o 

ambiente de trabalho deriva das relações concretas de trabalho e de cuidado que ali 

vão se dar.  

Além de apresentar o conceito de ambiência, o Manuel define o que são 

considerados Construção, Ampliação e Reforma pelo Ministério da Saúde; esclarece o 

que é um CER e uma Oficina Ortopédica, apontando o escopo dos serviços e os 

ambientes necessários para o desenvolvimento das atividades. 

A disponibilização de um material sobre ambiência dos CERs e das Oficinas 

Ortopédicas contribui para a qualificação das estruturas físicas de modo a  favorecer 
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práticas profissionais mais coletivas e compartilhadas nos processos de trabalho. É 

também um material norteador para o gestor do SUS. 

 
3.8 – Ações Inter-setoriais 
 

O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e 

Combate à Fome, vem realizando duas ações para contribuir com a melhoria no 

desenvolvimento social: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as Residências 

Inclusivas. 

O Programa BPC na Escola, instituído pela Portaria Interministerial 

MDS/MEC/MS/SDH nº 18, de 24 de abril de 2007, é um programa do Governo Federal 

que envolve o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o 

Ministério da Educação (MEC), o Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH/PR). O Programa faz o Acompanhamento 

e o Monitoramento do Acesso e da Permanência na Escola das Pessoas com 

Deficiência, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. 

A Portaria Interministerial nº 3, de 21 de setembro de 2012, dispõe sobre a 

parceria entre o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de 

Saúde (SUS) no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos 

com Deficiência e em Situação de Dependência, em Residências Inclusivas. A 

Residência Inclusiva destina-se a jovens e adultos com deficiência em situação de 

dependência, prioritariamente beneficiários do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) e que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda 

familiar temporária ou permanente, ou ainda que estejam em processo de 

desinstitucionalização de serviços de longa permanência. 

 

3.9 – Ações Intrassetoriais 
 

As principais Ações Intrassetoriais do Ministério da Saúde voltadas às pessoas 

com deficiência são: a Política Nacional de Triagem Neonatal e a Política de Doenças 

Raras. Essas políticas integram diferentes áreas temáticas da Secretaria de Atenção à 

Saúde para a sua organização e implementação. 

O Plano “Viver sem Limite” também trouxe metas para a ampliação do escopo 

de atuação da Triagem Neonatal. Além de aumentar o número de doenças testadas 
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pela Triagem Biológica (teste do pezinho), também expandiu o Programa para as 

Triagens Auditivas e Visual. 

Atualmente, o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), normatizado 

pela Portaria nº 822, de 5 de junho de 2001, contempla o teste biológico, mais 

conhecido como teste do pezinho, que é um exame de sangue realizado no recém-

nascido, que permite diagnosticar precocemente sete doenças, entre metabólicas, 

congênitas e infecciosas. 

O teste biológico do PNTN foi dividido em fases, e em cada fase é incorporado 

um novo exame para identificar diferentes doenças metabólicas, genéticas e 

infecciosas em fase pressintomática. O teste biológico está na fase quatro e testa: 

fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, hiperplasia 

adrenal congênita (HAC) e deficiência de biotinidase (DB). A Portaria GM/MS nº 2.829, 

de 24 de dezembro de 2012, incluiu a mencionada fase quatro, que soma hiperplasia 

adrenal congênita (HAC) e deficiência de biotinidase (DB), no PNTN.  

Atualmente, todos os estados brasileiros estão realizando as quatro fases do 

teste biológico da PNTN, ou seja, estão testando as sete doenças previstas pelo 

programa. Para entender o tamanho do avanço, vale lembrar que, em 2011, tínhamos 

no Brasil nove estados realizando as fase I, II e III.   

A expansão do Programa Nacional de Triagem Neonatal está em elaboração e 

prevê a incorporação das Triagens Auditiva e Visual. Em 20 de setembro de 2013, foi 

publicada a primeira minuta de portaria já com a incorporação das triagens auditiva e 

visual, para que a população pudesse dar sua contribuição na ampliação desse 

programa. A Consulta Pública nº 18/13 e as contribuições estão sendo consideradas 

pelas áreas responsáveis do Ministério da Saúde para novos desdobramentos. 

A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras tem 

abrangência transversal às redes temáticas prioritárias do SUS, em especial à Rede de 

Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, à RCPCD, à Rede de Urgência e 

Emergência, à Rede de Atenção Psicossocial e à Rede Cegonha. 

As Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito 

do SUS foi aprovada na mesma portaria que institui sua política, a Portaria nº 199, de 

30 de janeiro de 2014. 
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3.10 – Incorporação de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção 
 

Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) são dispositivos que 

podem contribuir para ganho de autonomia, conforto ou para evitar maiores perdas 

funcionais. Por órteses entende-se um aparelho que se propõe a completar ou corrigir 

uma alteração morfológica de um órgão, membro ou segmento de um membro, ou a 

deficiência de uma função. Próteses são dispositivos que funcionam na substituição de 

um órgão, membro ou parte do membro. Os Meios Auxiliares de Locomoção são 

aparelhos que auxiliam a função motora de locomoção. 

O SUS faz a concessão de OPM para as pessoas com deficiência, com 

avaliação da necessidade, indicação e prescrição do profissional de saúde, e o 

Ministério da Saúde financia, conforme tabela específica. A primeira lista de OPM 

incorporada no SUS contemplava apenas as necessidades das pessoas com 

deficiência física e visual, mas atualmente contempla todas as modalidades de 

deficiência. 

Para a concessão de OPM, os municípios e estados seguem critérios e fluxo, 

que vão desde cadastrar as unidades públicas, especificando os profissionais para 

cada uma, e fixar a programação físico-orçamentária para a concessão dos 

equipamentos constantes, até constituir comissão técnica nas unidades cadastradas 

para apreciação, autorização, fornecimento, treinamento e controle das próteses e 

órteses. Esses critérios estão definidos na Portaria nº 146, de 14 de outubro de 1993. 

A Portaria nº 388, de 28 de julho de 1999, estabelece que a empresa de 

Ortopédica Técnica, fornecedora de Órtese e Prótese Ambulatorial, deverá, mediante 

instrumento próprio, oferecer garantia para o material fornecido.  

Diversas são as portarias que incluem concessão de OPM na Tabela SUS, para 

os diferentes tipos, desde as cirúrgicas até as não cirúrgicas, e de todas as 

modalidades. Porém, alguns modelos de OPM não estavam dando conta da 

necessidades, como é o caso dos modelos de cadeira de rodas, que eram 

padronizadas: cadeira de rodas padrão – adulto ou infantil – e cadeira de rodas para 

tetraplégicos. Esses dois modelos não oferecem nenhum tipo de adequação às 

diferentes deficiências físicas. 

Para ampliar e qualificar a oferta de OPM, o Ministério da Saúde, por meio da 

Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência, incorporou no SUS novos 

modelos de cadeiras de rodas. 
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A incorporação de qualquer tecnologia no SUS depende da aprovação da 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (Conitec). Essa comissão é 

coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do 

Ministério da Saúde (SCTIE). 

A Conitec é uma comissão formada por membros do Ministério da Saúde (MS), 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa); Conselho Nacional de Saúde (CNS); Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (Conass); Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (Conasems); e Conselho Federal de Medicina (CFM). 

A apreciação da solicitação de incorporação acontece em plenária e, após a 

aprovação, a SCTIE publica portaria informando que o produto está aprovado e pode 

ser incorporado no SUS. A seguir, enumeramos as portarias de aprovação dos itens 

incorporados após a RCPCD. 

Portaria nº 17/SCTIE/MS, de 7 de maio de 2013, que torna pública a decisão de 

incorporar a cadeira de rodas motorizada na Tabela de Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais não relacionados a ato cirúrgico no SUS. 

Portaria nº 18/SCTIE/MS, de 7 maio de 2013, que torna pública a decisão de 

incorporar a cadeira de rodas tipo monobloco e a cadeira de rodas para pessoas acima 

de 90 kg na Tabela de Órteses, Próteses e Materiais Especiais não relacionados a ato 

cirúrgico no SUS. 

Portaria nº 19/SCTIE/MS, de 7 de maio de 2013, que torna pública a decisão de 

incorporar a adaptação postural em cadeiras de rodas na Tabela de Órteses, Próteses 

e Materiais Especiais não relacionados a ato cirúrgico no SUS. 

Portaria nº 20/SCTIE/MS, de 7 de maio de 2013, que torna pública a decisão de 

incorporar a cadeira de rodas para banho em concha infantil, a cadeira de rodas para 

banho com encosto reclinável e a cadeira de rodas para banho com aro de propulsão 

na Tabela de Órteses, Próteses e Materiais Especiais não relacionados a ato cirúrgico 

no SUS. 

Portaria nº 21/SCTIE/MS, de 7 de maio de 2013, que torna pública a decisão de 

incorporar o Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM) que possibilita a 

acessibilidade da criança e/ou jovem com deficiência auditiva no SUS. 

Após tornar pública a decisão de incorporar uma tecnologia, para que essa esteja 

disponível para concessão, tem que ser publicada a portaria que inclui o produto na 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. Como a  Portaria GM/MS nº 
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1.272, de 25 de junho de 2013, que inclui Procedimentos de Cadeiras de Rodas e 

Adaptação Postural em Cadeira de Rodas na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do SUS. 

As cadeiras de rodas incorporadas nessa portaria são: 

Cadeira de rodas MOTORIZADA – indicada para quem não consegue fazer 

propulsão manual, quem não tem força ou habilidade; é equipada com motor elétrico e 

pode ser movida por controle remoto, pelo queixo ou boca. 

Cadeira de rodas MONOBLOCO – é mais leve e portátil, e possui mecânica 

favorável à propulsão e manobras; indicada para pessoas com habilidade e força para 

propulsão manual. 

Cadeira de rodas para PESSOAS ACIMA DE 90 QUILOS – tem estrutura 

reforçada, maior largura e profundidade do assento. 

Cadeira de rodas para BANHO EM CONCHA INFANTIL – para crianças de zero 

a quatro anos; favorece a segurança e o melhor posicionamento dos usuários. 

Cadeira de rodas para BANHO COM ENCOSTO RECLINÁVEL – para pessoas 

que não tenham controle da cabeça ou tronco, pouca força muscular, rigidez articular 

ou ausência de membros e que necessitem de cuidado para higienização. 

Cadeira de rodas para BANHO COM ARO DE PROPULSÃO – permite a 

propulsão independente e maior autonomia para higienização. 

ADAPTAÇÃO POSTURAL em cadeiras de rodas – constitui adaptação postural; 

adaptação de assento; apoios laterais de tronco, de quadril, para estabilização de 

cabeça e abdutor tipo cavalo; adaptação do apoio de pés e adaptação do apoio de 

braços; adaptação do encosto. Indicada para personalização e adequação que 

atendam à característica anatômica de cada indivíduo, previne deformidades e 

minimiza agravos, como úlceras de pressão, lesões musculares e articulares. 

A Portaria GM/MS nº 1.274, de 25 de junho de 2013, inclui o Procedimento de 

Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM) na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de 

Saúde.  

Sistema de Frequência Modulada Pessoal é um dispositivo (acessório de 

tecnologia assistiva) destinado a crianças de 5 a 17 anos com deficiência auditiva (de 

graus leve, moderado, severo e profundo), usuárias de Aparelho de Ampliação Sonora 

Individual ou Implante Coclear, matriculadas no Ensino Fundamental I e II ou no Ensino 

Médio. O acessório elimina o excesso de ruídos, gerados pelo aparelho auditivo, que 
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interferem na interpretação do usuário. O microfone posicionado próximo à boca do 

professor capta a fala com boa intensidade, reduzindo os efeitos de reverberação e 

ruídos, e o som captado é enviado via FM diretamente para o receptor. 

Esse conjunto de dados legais e documentais, que se acabou de expor, traça 

um panorama da complexidade de questões e detalhes envolvidos na formulação, 

normatização e implantação de uma inédita Rede de Cuidados à Saúde para Pessoas 

com Deficiência no Brasil. Os desafios são enormes – gestão; cuidados; formação 

profissional para atuar na e em rede etc. – tanto para gerar comprometimento com os 

princípios do SUS e da cidadania, que sustentam a lógica da RCPCD, como para 

fomentar a participação e sua apropriação social.  

Em meio a tantos desafios, porém, há, igualmente, uma miríade de 

oportunidades, sobretudo para emancipação e qualidade de vida das pessoas com 

deficiência, mas também para as áreas profissionais e de conhecimentos envolvidas 

com o campo da reabilitação. Como foi dito, é uma faceta dessas possibilidades e 

oportunidades que define o problema de pesquisa desta dissertação: Como a 

Fonoaudiologia pode explorar, de forma qualificada, as potencialidades de sua 

participação na RCPCD? É essa a discussão que será levada adiante a partir de agora.  
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4. FONOAUDIOLOGIA NA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

O levantamento documental realizado sobre a RCPCD deixa ver sentidos e 

posições assumidos pela nova Rede. Para finalidade deste capítulo, que busca 

demarcar oportunidades e desafios à Fonoaudiologia, destaque-se, de saída, os 

seguintes sentidos e posições:  

- fomento à lógica e ao trabalho em rede na saúde;  

- mitigação da tendência, ainda dominante, de intervenção fracionada e fechada 

por modalidades de deficiência;  

- articulação das perspectivas de reabilitação aos princípios e diretrizes do SUS;  

- deslocamento dos sentidos e das práticas de reabilitação em direção a 

potencialidades e condições funcionais das pessoas com deficiência, em 

oposição às intervenções supostamente normalizadoras e centradas na – assim 

digamos – dimensão orgânica das deficiências; 

- estruturação dos cuidados na Rede, de modo a favorecer o trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar;  

- e estabelecimento de formas claras e estruturadas de financiamento e de 

gestão, capazes de sustentar e orientar o trabalho em níveis local e regional. 

Naturalmente, esses marcos implicam mudanças na lógica da produção de 

saúde para pessoas com deficiência e, por si só, sugerem várias reflexões aos 

profissionais de saúde envolvidos, direta ou indiretamente, com o campo da 

reabilitação.  

A Fonoaudiologia brasileira, mesmo antes de sua regulamentação, pela Lei nº 

6.569, de 9 de dezembro de 1981, faz parte do campo da reabilitação, notadamente no 

ensino, na pesquisa, na identificação, no diagnóstico e na terapêutica dos chamados 

distúrbios da comunicação humana, que envolvem as dimensões da linguagem (oral, 

escrita e não-verbais), da audição, da voz e da motricidade orofacial.  

Além disso, a profissão e a área de conhecimentos da Fonoaudiologia têm 

responsabilidades em pensar suas práticas e suas proposições teóricas e 

metodológicas a partir das condições sócio-sanitárias concretas das pessoas e/ou 

segmentos sociais que precisem de seus cuidados, bem como das políticas públicas de 

saúde, que demarcam necessidades sociais e epidemiológicas, e também as grandes 



	   64	  

	  
	  

linhas do cuidado à saúde da população brasileira, nas esferas local, regional e 

nacional.  

No entanto, e embora possam parecer óbvias tais responsabilidades e 

prerrogativas, a Fonoaudiologia, como as demais disciplinas do campo da saúde (não 

só da reabilitação), as cumpre apenas em parte. Para fundamentar tal afirmação – mas 

sem aprofundar esse debate, pois isso desviaria o foco da discussão no capítulo –, 

basta dizer que a prática, a formação e a lógica das profissões de saúde no Brasil 

respondem, muito fortemente, por um lado, à perspectivas liberais ou (atualmente) 

neoliberais e, por outro lado, à concepções centradas nas doenças e/ou deficiências. 

Esse quadro, respectivamente, fecha as especialidades em seu campo disciplinar e em 

fatias específicas do mercado de trabalho; e toma os agravos à saúde e/ou deficiências 

pelos seus determinantes orgânicos, o que os reduz a fenômenos estritamente 

individuais, em suas condições físicas e nos hábitos e condutas pessoais.  

Foi possível verificar, por meio da concepção e das posições evidenciadas pelos 

documentos e normativas de sustentação da RCPCD, que “especialismos” 

profissionais e abordagens que reduzem as deficiências a marcas orgânicas (motoras, 

sensoriais e/ou intelectuais) e à busca em mitigá-las, na direção de uma normalização 

idealizada, não encontram acolhida nas definições da nova Rede. Ao contrário, o que 

fica explícito (nos documentos e textos analisados) são propostas para: ampliar a vaso-

comunicação entre saberes (técnico-científicos e vivenciais) e disciplinas; pensar e agir 

nos múltiplos aspectos e dimensões envolvidos com a ocorrência e a manutenção das 

deficiências, dos orgânicos aos político-econômicos, sociais e (inter)subjetivos.  

Nesse sentido, as diretrizes da RCPCD sugerem a busca por 

corresponsabilidade de profissionais, gestores, usuários dos serviços e pesquisadores 

com a formulação, a operacionalização e os destinos da Rede. Entre outros, o Comitê 

Gestor da Política; os Grupos Condutores; os modos interfederativos de pactuação dos 

planos de ação; a habilitação e a qualificação de serviços comunitários e filantrópicos 

na Rede. A construção coletiva e com participação das pessoas com deficiência na 

elaboração de diretrizes de cuidado atesta essa abertura à corresponsabilidade e à 

apropriação da Rede pela sociedade, o que pede reflexão e inflexões por parte das 

áreas profissionais e de conhecimento aí implicadas.  

Em outras palavras, a RCPCD é um marco, um divisor de águas para a 

reabilitação, e espera-se que os profissionais que nela atuem consigam ultrapassar os 

muros de suas especialidades, sem perder a condição de especialistas, mas 
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construindo rotinas de trabalho e de atuação pautadas pelo acolhimento das diferenças 

que as deficiências encarnam; pela humanização dos cuidados; pelo trabalho 

interdisciplinar e intersetorial. Ou seja, espera-se que, também na reabilitação, 

aconteça o esposamento dos princípios e diretrizes do SUS, da luta por torná-los, de 

fato, efetivos e abrangentes.  

Com a implementação da RCPCD, o SUS passa a ter existência mais concreta 

para o campo reabilitação, o que abre oportunidades e desafios também ao 

fonoaudiólogo. A necessidade do trabalho com distúrbios da comunicação está 

presente em várias deficiências, principalmente auditiva, intelectual, múltipla e em 

certos quadros de deficiência física. Na deficiência intelectual e no autismo, as 

barreiras de comunicação costumam ser ainda mais relevantes. Muitas vezes, 

conquistar melhores condições de comunicação pessoal (oral, escrita, não-verbal e/ou 

por estratégias suplementares e aumentativas de comunicação) é a principal aspiração 

das pessoas com deficiência intelectual e de seus familiares.  

As atividades classicamente realizadas pela Fonoaudiologia, que já estão sendo 

executadas na RCPCD, desde a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) à reabilitação 

auditiva, de linguagem oral, da disfagia, entre outras, estão “pacificadas” entre os 

profissionais, quanto à urgência de realização. Portanto, o necessário aqui é pensar 

tais práticas do ponto de vista de fomento à integração multiprofissional, interdisciplinar 

e intersetorial, na lógica dos Centros Especializados de Reabilitação (CER), cujo 

propósito é fazer reabilitação integrada e intensiva, constituindo-se em um espaço de 

passagem nas linhas de cuidado das pessoas com deficiência, evitando a 

institucionalização no componente especializado da RCPCD, com o consequente 

fortalecimento da aposta da autonomia e da circulação social das pessoas com 

deficiência.  No entanto, para além das práticas fonoaudiológicas “pacificadas” em 

termos de reabilitação, que outras dimensões da RCPCD poderiam sugerir a 

contribuição da Fonoaudiologia? 

Para pensar potencialidades da Fonoaudiologia na atual política é necessário 

abrir um parêntese e fazer uma reflexão preliminar e interna à área, uma vez que, 

como dito antes, as visões meramente organicistas ou biologizantes estão na 

contracorrente das proposições da RCPCD. Naturalmente, não se trata de negar ou 

negligenciar as dimensões orgânicas das deficiências, o que seria equivocado e 

também reducionista; além disso, equacionar as marcas orgânicas para ampliar e/ou 

manter funcionalidades é absolutamente fundamental à reabilitação.  
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A questão é outra: reduzir as deficiências às suas marcas orgânicas é não 

considerar, ao menos não adequadamente, as outras muitas variáveis (subjetivas, 

sociais, políticas, morais, econômicas etc.) que, igualmente, interferem nas condições 

de saúde e nos modos de vida e de pertencimento social das pessoas com deficiência. 

Restringir-se às marcas orgânicas é também pensá-las como “falta”, isto é, se à pessoa 

com deficiência falta audição ou visão ou mobilidade ou linguagem ou inteligência, 

significa que só o trabalho de normalização é admissível, uma vez que se tratará de 

superar ou mitigar a falta, e não de pensar que essas condições orgânicas definem 

modos singulares de existência, aos quais nada falta em essência, embora seja 

necessário desenvolver estratégias, competências, habilidades e capacidades 

específicas para viver com autonomia e possibilidade de inserção social, tão plena 

quanto possível.  

Aliás, isso vale – exatamente do modo como foi referido há pouco – para 

qualquer pessoa, com ou sem deficiência: todos temos que produzir competências, 

capacidades e habilidades, bem como aprender uma miríade de coisas para conquistar 

condições suficientes às inflexões e mudanças que, ao longo da vida, os cenários 

sociais, subjetivos e/ou de saúde física e psíquica exigem. 

No caso da reabilitação dos distúrbios de comunicação pela Fonoaudiologia, a 

reflexão feita acima indica a necessidade de uma tomada de posição sobre 

concepções de linguagem, para que seja possível sustentar o trabalho nos termos 

propostos pela RCPCD. Concepções de linguagem meramente organicistas limitam as 

questões de comunicação ao indivíduo, às suas marcas orgânicas, favorecendo uma 

reabilitação, simultaneamente, mecânica e meramente normalizadora: treinamento de 

fala, de escrita ou do uso de estratégias de comunicação suplementar e aumentativa.  

O que se perde no contexto mencionado é a percepção de que transtornos de 

linguagem não significam ausência de linguagem, e de que é fundamental indiciar, 

compreender e amplificar os modos e as estratégias que as pessoas com deficiência e 

dificuldades de linguagem e/ou comunicação usam para se comunicar e se relacionar 

com o outro de modo significativo. Isso dá outra conotação à reabilitação 

fonoaudiológica, porque acolhe o outro como legítimo outro, mesmo que muito 

diferente ou distante das convenções linguísticas.  

Além disso, ao reconhecer a pessoa com deficiência e dificuldades de 

linguagem e/ou comunicação como interlocutor válido, abre-se espaço para novas 

construções e aprendizagens simbólicas, o que pode pavimentar caminhos para novas 
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aquisições também no plano convencional (oral, escrito, suplementar e aumentativo 

etc.), não mais como esforço normalizador, mas como aumento da potência, por parte 

das pessoas com deficiência, para agir e se relacionar com outras diferenças sociais e 

subjetivas.  

Vale dizer também, em acordo com Palladino (2010), que o funcionamento da 

linguagem não opera por aprendizado apenas formal ou atualização de uma 

capacidade cerebral inata, e sim por interações afetivas e sociais entre sujeitos. No 

início, entre o bebê e a mãe (ou quem cumpre a função materna), e, a partir daí, com 

outros interlocutores, em um jogo de signos (intersemiose), não apenas convencionais, 

e na construção de campos interdiscursivos que, para existirem, supõem 

disponibilidade para acolher o outro, significando e validando (atribuindo valor a) seus 

enunciados, mesmo quando estes são gestos, olhares, silêncios expressivos ou sons 

precariamente articulados.  

Em face de concepções de linguagem discursivamente orientadas (como a 

referida acima)  

a intervenção terapêutica fonoaudiológica exigiria do profissional a 
oferta de suporte ao sofrimento trazido pelas demandas do sujeito 
– a partir da escuta clínica – nas interfaces da linguagem com os 
afetos, propiciando a criação, pelos pacientes, de posições 
discursivas e ontológicas inéditas e, por consequência, a 
(re)construção de sua autonomia na condução de seus processos 
de comunicação. (CARDOSO, 2009, p. 16) 
 

Obviamente, o favorecimento de posições discursivamente orientadas não se dá 

em prejuízo do emprego de técnicas e procedimentos que, de maneira subjacente, 

estejam embasadas, digamos assim, em concepções formalistas de linguagem. Não se 

trata de impedir ou de desvalorizar trabalhos de treinamento de fala, de escrita etc., 

mas de enfatizar que não sejam o centro da reabilitação fonoaudiológica dos distúrbios 

de linguagem e comunicação.  

Aliás, o fonoaudiólogo não é único profissional que trabalha comunicação e 

linguagem, por isso, em seu diálogo interprofissional, também são necessárias 

concepções de linguagem que amparem o debate sobre o campo das relações, dos 

usos sociais da linguagem, no sentido de favorecer a autonomia e as relações na 

alteridade por parte das pessoas com deficiência, tal como previsto pela RCPCD. 

Significa dizer que aportar saberes sobre possibilidades de pensar e trabalhar a 

linguagem e a comunicação nas relações interpessoais e sociais, na constituição 
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subjetiva e na produção de protagonismo e autonomia das pessoas com deficiência 

pode ser uma importante contribuição da Fonoaudiologia às equipes multiprofissionais 

dos CERs e dos outros pontos de atenção da RCPCD.  

A Fonoaudiologia, no entanto, precisa se dispor a esse debate, produzindo 

conhecimentos e metodologias que incrementem suas perspectivas de atuação na 

direção apontada: abertura ao diálogo e ao contágio inter e transdisciplinar, uma vez 

que o mais comum na área continua sendo um certo enclausuramento (às vezes 

defensivo) na especialidade, em tecnicalidades fechadas sobre si mesmas ou que 

dialogam lateralmente com áreas que fazem o mesmo – e que, desse modo, 

emprestam argumentos para justificar, no âmbito da atuação profissional e também da 

pesquisa, a ênfase, ou quase exclusividade, em especificidades temáticas, técnicas e 

procedimentais da área, ajudando a reiterar o cuidado parcelar e fragmentário que a 

RCPCD procura problematizar.     

Problematização que Pasche (2014, p. 23-4) sintetiza muito bem. Embora a 

citação seja longa, seu conteúdo a justifica.    

Como mencionei, não se trata de fazer agenda incremental, ao 
contrário, é preciso fazer diferente, mas as condições e práticas 
no campo da saúde para pessoa com deficiência ainda são 
herdeiras da cultura de absoluta segregação e segmentação do 
trabalho. Explico. É comum que cada deficiência seja trabalhada 
nela mesma, quase como área de especialidade fechada sobre si. 
Quando falo em fragmentação e segmentação, estou apontando 
para uma lógica de organização de política pública, cuja 
sistemática é meramente normativa, o que quer dizer o seguinte: 
a partir de determinados parâmetros técnicos, às vezes apenas 
supostamente técnicos ou científicos, pois de baixa 
fundamentação e com pouca ou nenhuma sustentação em 
evidências, decisões são reivindicadas e mesmo tomadas. Os 
exemplos são variados, mas fiquemos em apenas uma situação 
emblemática: é comum dizerem que para tal deficiência teremos 
um caso a cada “x” brasileiros e, por consequência, isso vai dar 
uma certa carga de doenças. Sendo assim, será preciso um 
determinado número de serviços específicos para atender 
fragmentariamente aquele conjunto de pessoas com uma 
determinada deficiência. Em décadas anteriores, o Ministério da 
Saúde saiu por aí criando serviços isolados, com habilitações 
centradas nessa lógica de baixa capacidade de cuidado à saúde, 
sem qualquer articulação com a perspectiva do cuidado integral. 
(...) As famílias passam a vida peregrinando, mas, se esse ônus 
fosse agregador de qualidade e cuidado, vá lá. A gente diria que 
há um ganho secundário. Porém, em geral, não há ganho algum, 
essa segregação normativa e programática não agrega nenhuma 
qualidade: quem cuida de um problema não cuida do outro, 
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sequer conhece adequadamente as formas de vida, os problemas 
de saúde e as relações que estes mantêm entre si.  
 

Por isso mesmo, entrar em contato com as condições concretas de vida e de 

saúde das pessoas com deficiência, o que inclui compreender e potencializar os modos 

de significar, de se comunicar e de se relacionar com o outro (todos os outros: 

familiares, profissionais, vizinhos, amigos, professores etc.), aparece como condição de 

possibilidade à adequada implantação e operacionalização dos processos de cuidado 

na RCPCD, o que sugere várias oportunidades ao fonoaudiólogo.  

Nessa direção, destaquem-se dois campos de oportunidades para a 

Fonoaudiologia. Um deles é o trabalho em equipe, no qual o fonoaudiólogo pode 

aportar conhecimentos e estratégias para trabalhar a linguagem e para manejar com 

questões de comunicação, contribuindo com o trabalho dos outros profissionais. É 

fundamental que o fonoaudiólogo, no trabalho em equipe, não se limite a 

tecnicalidades, explorando e aprofundando a discussão sobre as dimensões relacionais 

e sociais que vêm à tona nas condutas comunicativas, nas formas de expressão ou de 

silenciamento das questões e situações vivenciais, sejam elas relativas aos sofrimentos 

ou às conquistas e alegrias das pessoas com deficiência e/ou de seus familiares. 

O outro campo de oportunidades está na assistência, e começa por certas 

indagações: como a fonoaudiologia está presente nas atividades específicas da saúde 

pública? Qual a importância em considerar os princípios e as diretrizes do SUS em seu 

campo específico de atuação, no tratamento de distúrbios da comunicação e da 

linguagem (oral, escrita e não-verbal), da audição, da voz e da motricidade orofacial?  

Se a resposta da Fonoaudiologia e dos fonoaudiólogos a tais perguntas apontar 

para uma necessidade de maior implicação com o SUS e com as políticas públicas de 

saúde, então estarão abertas uma série de oportunidades de qualificação de seu fazer 

profissional, bem como de maior participação no debate e na atuação por dentro das 

políticas públicas de saúde e do SUS, por isso maior participação também na RCPCD.    

Neste ponto, é necessário reconhecer que a audiologia é a área da 

Fonoaudiologia que mais se aproximou do SUS, organizou-se e trabalhou para que, de 

fato, a saúde pública assumisse a reabilitação auditiva, muito embora certas posições e 

estratégias também possam ou devam ser problematizadas e aprimoradas, pois 

respondem a uma entrada no SUS ainda sob uma lógica unidisciplinar e relativamente 

avessa à lateralidade intra e intersetorial, tal como mencionado há pouco, nos termos 

pontuados por Pasche (2014).  



	   70	  

	  
	  

Dizendo de outro modo, é possível observar a entrada mais efetiva da audiologia 

no SUS, por exemplo, em conversas com os gestores: conhecem os serviços de 

reabilitação auditiva e suas normas e fazem concessão e adaptação de AASI.  Os 

serviços são percebidos e integram as Regiões de Atenção à Saúde3 estaduais. 

Porém, a dificuldade no campo é a falta de conectividade com outros serviços das 

RAS, o que acarreta, por exemplo, baixo grau de acompanhamento do usuário, 

trazendo como consequência baixo ganho de autonomia e de inserção social das 

pessoas com deficiência auditiva. 

Outras dimensões ou áreas da Fonoaudiologia são pouco conhecidas e 

reconhecidas nas RAS. As áreas de linguagem, motricidade oral e voz aproximam-se 

pouco da saúde pública. Verifiquei esse fato na condição de consultora da RCPCD, ao 

visitar os estados para apoiar a implementação da RCPCD. Não era incomum 

encontrar Centros de Reabilitação nos quais havia o serviço de Fonoaudiologia, mas as 

fonoaudiólogas não faziam terapia de linguagem, de voz, de disfagia etc., e 

desconheciam os serviços de referência para esses atendimentos. Por isso mesmo, é 

necessário que a Fonoaudiologia se aproxime do debate no campo da saúde pública e 

por dentro do SUS, para se apropriar de seus campos problemáticos e, ao mesmo 

tempo, demonstrar suas possibilidades de contribuição ao debate e, 

consequentemente, à qualificação de uma série de ações das políticas públicas de 

saúde, em particular (mas não só) às relacionadas com as pessoas com deficiência. 

No campo da reabilitação, uma contribuição relevante da Fonoaudiologia 

poderia vir de um maior investimento nas questões de linguagem implicadas com a 

deficiência intelectual, sobretudo pelo fato destacado por Mendes (2014, p. 44):  

há um receio preestabelecido em relação à deficiência intelectual. 
Significa dizer que a reabilitação na deficiência intelectual tem um 
caminho maior a ser percorrido, quando comparado às demais 
deficiências, tanto do ponto de vista da produção de 
conhecimentos, metodologias e tecnologias assistivas quanto em 
relação aos modos de acolher, cuidar e garantir o direito à saúde 
dessas pessoas.  
 

Nesse sentido, a Fonoaudiologia, desde que se disponha efetivamente a esse 

desafio, poderia contribuir na produção de pesquisas; de materiais e estratégias 

comunicacionais acessíveis; de metodologias para reabilitação da linguagem nesse 
                                            

3 Região de Atenção à Saúde é definida pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, como espaço geográfico 
contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade 
de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.  
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campo, uma vez que entre as principais dificuldades da pessoa com deficiência 

intelectual estão os transtornos de linguagem e de comunicação. É um grande anseio 

das pessoas com deficiência intelectual, de seus familiares e dos profissionais que os 

atendem equacionar dificuldades de comunicação, criando condições relacionais mais 

efetivas e eficazes. 

Certamente, haverá ainda muitas outras oportunidades para a Fonoaudiologia 

na RCPCD. A intenção não foi indiciar todas, nem isso seria possível, pois a 

construção e a operacionalização da Rede estão em curso e são muito dinâmicas, 

abertas a reorientações e novos desafios. Aliás, tal como seus princípios e diretrizes 

acalentam.  

Por isso mesmo, e por fim, o que se quis mostrar aqui foi a pertinência e a 

necessidade de uma maior presença e implicação da Fonoaudiologia nesse processo. 

Se este trabalho de pesquisa conseguir atingir seu intento, quem sabe ajude os 

fonoaudiólogos a aceitarem o convite, fazendo com que a Fonoaudiologia assuma o 

desafio de se comprometer com a efetivação de uma inédita e estruturante política 

pública de saúde para as pessoas com deficiência. 
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osteogêneses imperfecta com pamidronato dissódico no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

_______. Portaria n° 185, 05 de junho de 2001. Altera a descrição de Serviços e 

procedimentos constantes na Tabela de Procedimentos do SUS, para adequá-los a 

criação das Redes Estaduais de Assistência à Pessoa com Deficiência Física, que trata 

a Portaria nº 818/2001 

_______. Portaria nº 818, 05 de junho de 2001. Cria mecanismos para 

organização e implantação das Redes Estaduais de Assistência à Pessoa com 

Deficiência Física 

_______. Portaria n° 1.635, 12 de setembro de 2002. Inclui no Sistema de 

Informações ambulatoriais do SUS, procedimentos específicos para o atendimento de 

pacientes com deficiência mental e autismo 
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_______. Portaria n° 587, 07 de outubro de 2004. Determina que as Secretarias 

de Estado da Saúde dos estados adotem as providências necessárias à organização e 

implantação das Redes Estaduais de Atenção à Saúde Auditiva  

_______. Portaria n° 589, 08 de outubro de 2004. Exclui a classificação de 

código 083 (reabilitação auditiva), do serviço/classificação de código 018 (reabilitação), 

da tabela de serviço/classificação do SIA/SUS 

_______. Portaria n° 2.073, 28 de setembro de 2004.  Institui a Política Nacional 

de Atenção à Saúde Auditiva. 

_______. Portaria nº 599, 23 de março de 2006. Define a implantação de 

Especialidades Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais de Próteses 

Dentárias (LRPDs) e estabelecer critérios, normas e requisitos para seu 

credenciamento. 

_______. Portaria normativa interministerial nº 18, 24 de abril de 2007. Criar o 

Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola 

das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social - BPC/LOAS, com prioridade para aquelas na faixa etária de zero a 

dezoito anos. 

_______. Portaria nº 1.559, 01 de agosto de 2008. Institui a Política Nacional de 

Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

_______. Portaria n° 3.128, 24 de dezembro de 2008. Define que as Redes 

Estaduais de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual sejam compostas por ações na 

atenção básica e Serviços de Reabilitação Visual. 

_______. Portaria n° 3.129, 24 de dezembro de 2008. Estabelece recursos 

financeiros a serem incorporados ao Teto Financeiro anual de Média e Alta 

Complexidade dos Estados e do Distrito Federal 

_______. Portaria n° 3.150, 24 de dezembro de 2008. Estabelece recursos 

financeiros a serem incorporados no Teto Financeiro anual de Média e Alta 

Complexidade dos Estados e do Distrito Federal nas áreas de Oncologia, 

Neurocirurgia, Auditiva, Traumato-Ortopedia e Cardiovascular. 
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_______. Portaria nº 3.192, 24 de dezembro de 2008. Concede reajuste em 

procedimentos da Tabela do Sistema Único de Saúde SUS.  

_______. Portaria nº 3.194, 24 de dezembro de 2008. Estabelece recursos a 

serem incorporados ao Teto Financeiro anual de Média e Alta Complexidade dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios.  

_______. Portaria nº 3.194, 24 de dezembro de 2008. Estabelece recursos a 

serem incorporados ao Teto Financeiro anual de Média e Alta Complexidade dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios 

_______. Portaria n° 1.370, 03 de julho de 2008. Institui o Programa Nacional de 

Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares 

_______. Portaria n° 1.370, 03 de julho de 2008. Define os mecanismos para 

operacionalização do Programa Nacional de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos 

Portadores de Doenças Neuromusculares 

_______. Portaria nº 288, 19 de maio de 2008. Definir que as Redes Estaduais e 

Regionais de Atenção em Oftalmologia 

_______. Portaria n° 389, 03 de março de 2008.Redefine os Serviços de 

Atenção à Saúde Auditiva e os limites físicos e financeiros dos Estados, Distrito Federal 

e Municípios 

_______. Portaria nº 4.279, 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para 

a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

_______. Portaria nº 1.857, 12 de julho de 2010. Cria incentivo financeiro para 

implantação das Redes Estaduais de Serviços de Reabilitação para Pessoas com 

Deficiência. 

_______. Portaria nº 1.857, 12 de julho de 2010. Cria incentivo financeiro para 

implantação das Redes Estaduais de Serviços de Reabilitação para Pessoas com 

Deficiência.  
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_______. Portaria nº 1.032, 05 de maio de 2010. Inclui procedimento 

odontológico na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e 

Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS, para atendimento às pessoas 

com necessidades especiais 

_______. Portaria nº 122, 25 de janeiro de 2011.Define as diretrizes de 

organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua. 

_______. Portaria nº 1.600, 7 de julho de 2011. Reformula a Política Nacional de 

Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

_______. Portaria nº 400, 16 de novembro de 2009 Diretrizes Nacionais para 

a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no âmbito do SUS 

_______. Portaria nº 2.672, 16 de novembro de 2011. Instituição do Comitê 

Nacional de Assessoramento e Apoio ás Ações de Saúde do Plano Nacional para 

Pessoas com Deficiência 

_______. Portaria nº 2.488, 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização 

da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

_______. Portaria nº 793, 24 de abril de 2012 Institui a Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

_______. Portaria nº 835, 25 de abril de 2012 Institui incentivos financeiros de 

investimento e de custeio para o Componente Atenção Especializada da Rede de 

Cuidadosà Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

_______. Portaria nº 1.330, 3 de dezembro de 2012  Ficam aprovadas, na 

forma do Anexo a esta Portaria, as Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

_______. Portaria nº 2.809, 07 de dezembro de 2012 Estabelece a organização 

dos Cuidados Prolongados para retaguarda à Rede de Atenção às Urgências e 
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Emergências (RUE) e às demais Redes Temáticas de Atenção à Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

_______. Portaria nº 2.829, 14 de dezembro de 2012 Inclui a Fase IV no 

Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), instituído pela Portaria nº 

822/GM/MS, de 6 de junho de 2001. 

_______. Portaria nº 2.829, 14 de dezembro de 2012  Inclui a Fase IV no 

Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), instituído pela Portaria no 

822/GM/MS, de 6 de junho de 2001.  

_______. Portaria nº 1.434, 19 de dezembro de 2012 Fica incluída na tabela de 

habilitação do Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES 

a habilitação referente à fase IV do PNTN e dá outras providencias 

_______. Portaria nº 3.124, 28 de dezembro de 2012 Redefine os parâmetros 

de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e 2 às 

Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações 

específicas, cria a Modalidade NASF 3, e dá outras providências. 

_______. Portaria Interministerial nº 362, 24 de outubro de 2012 Dispõe sobre 

o limite de renda mensal dos tomadores de recursos nas operações de crédito para 

aquisição de bens e serviços de Tecnologia Assistiva destinados às pessoas com 

deficiência e sobre o rol dos bens e serviços. 

_______. Portaria nº 971, 13 de setembro de 2012  Adequa o Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e inclui Procedimentos de 

Manutenção e Adaptação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais da Tabela de 

Procedimentos do SUS.  

_______. Portaria interministerial nº 3, 21 de setembro de 2012 Dispõe sobre 

a parceria entre o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de 

Saúde (SUS), no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos 

com Deficiência, em situação de dependência, em Residências Inclusivas. 

_______. Portaria nº 3.390, 30 de dezembro de 2013. Institui a Política Nacional 

de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
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estabelecendo- se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede 

de Atenção à Saúde (RAS). 

_______. Portaria nº 18, 7 maio de 2013.SCTIE/MS torna pública a decisão de 

incorporar a cadeira de rodas tipo monobloco e de cadeira de rodas (acima de 90kg) na 

Tabela de Órteses, Próteses e Materiais Especiais não relacionados ao ato cirúrgico do 

SUS. 

_______. Portaria nº 1.060, 05 de junho de 2002.  Aprovar, na forma do 

Anexo desta Portaria, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de 

Deficiência.  

_______. Portaria nº 822, 06 de junho de 2001.  Instituir, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Triagem Neonatal / PNTN  

_______. Portaria nº 1.341, 13 de junho de 2012  Define os valores dos 

incentivos de implantação e de custeio mensal dos Centros de Especialidades 

Odontológicas - CEO e dá outras providências.  

_______. Portaria nº 1.272, 25 de junho de 2013. Inclui Procedimentos de 

Cadeiras de Rodas e Adaptação Postural em Cadeira de Rodas na Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do 

SistemaÚnico de Saúde. 

_______. Portaria nº 1.274, 25 de junho de 2013. Inclui o Procedimento de 

Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM) na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de 

Saúde. 

_______. Portaria nº 722, 28 de junho de 2013. Altera Portaria nº 

971/SAS/MS, de 13 de setembro de 2012. 

_______. Portaria nº 17, 7 de maio de 2013.  SCTIE/MS torna pública a 

decisão de incorporar a cadeira de rodas motorizada na Tabela de Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais não relacionados ao ato cirúrgico do SUS. 
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_______. Portaria nº 19, 7 de maio de 2013. SCTIE/MS torna pública a 

decisão de incorporar a adaptação postural em cadeiras de rodas na Tabela de 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais não relacionados ao ato cirúrgico do SUS. 

_______. Portaria nº 20, 7 de maio de 2013. SCTIE/MS torna pública a 

decisão de incorporar a cadeira de rodas para banho em concha infantil, cadeira de 

rodas para banho com encosto reclinável e cadeira de rodas para banho com aro de 

propulsão na Tabela de Órteses, Próteses e Materiais Especiais não relacionados ao 

ato cirúrgico do SUS. 

_______. Portaria nº 21, 7 de maio de 2013. SCTIE/MS torna pública a 

decisão de incorporar o Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM) que possibilita 

a acessibilidade da criança e/ou jovem com deficiência auditiva no SUS. 

_______. Portaria nº 963, 27 de maio de 2013. Redefine a Atenção Domiciliar no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

_______. Portaria nº 2.681, 7 de novembro de 2013. Redefine o Programa 

Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

_______. Portaria nº 199, 30 de janeiro de 2014. Institui a Política Nacional de 

Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprova as Diretrizes para Atenção 

Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e institui incentivos financeiros de custeio. 
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I. ANEXO - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

I. Documentos da área da saúde 

I.I - Documentos publicados antes do Plano Viver sem Limites 

Legislação Descrição 

Lei nº 8.142, 28 
de dezembro de 1990 

dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS), além de dá outras providências 

Lei nº 8.080, 19 
de setembro de 1990 

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. 

Lei nº 9.010, 29 
de março de 1995 

Determina que o termo "lepra" e seus derivados não 
poderão ser utilizados na linguagem empregada nos documentos 
oficiais da União e Estados. 

Lei nº 10.216, 06 
de abril de 2001  

Dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistência em saúde mental. 

Lei nº 12.303, 02 
de agosto de 2010  

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do exame 
denominado Emissões Otoacústicas Evocadas. 

Decreto nº 6.286, 
5 de dezembro de 2007 

  
Institui o Programa Saúde na Escola - PSE 

Decreto nº 7.508,  
28 de junho de 2011.  

Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, e dá outras providências.  

Portaria nº 303, 
02 de julho de 1992  

Modificar a Portaria no 225, de 29 de janeiro de 1992, que 
dispõe sobre normas de funcionamento dos serviços de saúde 
para pessoa portadora de Deficiência - PPD, no Sistema Único de 
Saúde. 

Portaria nº 304, 
02 de julho de 1992  

Modifica a Portaria 237, de 13 de fevereiro da 1992, que 
dispõe sobre normas de funcionamento dos serviços de saúde 
para atendimento da Pessoa Portadora de Deficiência - PPD no 
Sistema Único de Saúde.  
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Portaria nº 305, 
02 de julho de 1992  

Modifica a portaria no 204, de 26 de dezembro de 1991, 
que dispõe sobre a inclusão do tratamento de reabilitação no SIH-
SUS.  

Portaria nº 306, 
02 de julho de 1992  

Modifica a Portaria 236, de 12 de fevereiro de 1992, da 
atenção à saúde da pessoa portadora de deficiência, nos 
procedimentos já existentes relativos aos códigos 036, 038-8, 039-
6, 650-5, 844-3 E 846-0 no Sistema de Informações Ambulatoriais 
do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS.  

Portaria nº 116, 
09 de setembro de 1993  

Inclui no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema 
Único de Saúde - SAI/SUS - a concessão dos equipamentos de 
órteses, próteses e bolsas de colostomia ás pessoas com 
deficiência. 

Portaria nº 146, 
14 de outubro de 1993 

Estabelecer diretrizes gerais para a concessão de Próteses 
e Órteses através da Assistência Ambulatorial.  

Portaria nº 97, 31 
de julho de 1997  

Regulamenta art 3º da lei 8.686/93 em seu art 1º: Resolve 
priorizar a concessão de próteses, órteses e demais instrumentos 
de auxilio bem como intervenções cirúrgicas e assistência médica 
as pessoas portadoras de deficiência provocadas pela Talidomida, 
considerando o caráter o seu indenizatório, mesmo que com 
produtos importados ou não constantes das tabelas do SUS, dadas 
as necessidades especiais e a gravidade das deficiências 
provocadas pela droga. 

Portaria nº 354, 
18 de agosto de 1997  

Resolve regular a importação, fabricação, exportação, 
comercialização e dispensação da Talidomida. 

Portaria nº 388, 
28 de julho de 1999  

Estabelecer que a empresa de Ortopédica Técnica, 
fornecedora de Órtese e Prótese Ambulatorial, deverá, mediante 
instrumento próprio, oferecer garantia para o material fornecido e 
dá outras providências.  

Portaria 
interministerial n° 1.487, 
15 de outubro de 1999  

Prevê ações dos ministérios da Educação e da Saúde para 
prevenção da deficiência auditiva, ressaltando a importância da 
audição e seus reflexos no processo de ensino-aprendizagem. 

Portaria n° 1.278, 
20 de outubro de 1999  

prova, na forma do Anexo I, os critérios de indicação e 
contraindicação de implante cóclea 
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Portaria n° 584, 
21 de outubro de 1999 

Desvincula os valores da prótese para Implante coclear, 
inclusive tabela de órteses e próteses e materiais especiais – OPM 
e na tabela de compatibilidade do SIH/SUS, as próteses a serem 
cobradas, exclusivamente, nos procedimentos Implante Coclear. 

Portaria 
interministerial nº 03, 10 
de abril de 2001  

Disciplinar a concessão do Passe Livre às pessoas 
portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema 
de transporte coletivo interestadual, nos modais rodoviário, 
ferroviário e aquaviário e revoga a Portaria/MT n.º 1, de 9 de 
janeiro de 2001. 

Portaria n° 185, 
05 de junho de 2001 

Altera a descrição de Serviços e procedimentos constantes 
na Tabela de Procedimentos do SUS, para adequá-los a criação 
das Redes Estaduais de Assistência à Pessoa com Deficiência 
Física, que trata a Portaria nº 818/2001 

Portaria nº 818, 
05 de junho de 2001 

Cria mecanismos para organização e implantação das 
Redes Estaduais de Assistência à Pessoa com Deficiência Física 

Portaria nº 822, 
06 de junho de 2001  

Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa 
Nacional de Triagem Neonatal / PNTN  

Portaria nº 298, 
09 de agosto de 2001  

Instrui o Atestado de Equipe Multiprofissional do Sistema 
Único de Saúde - SUS, a ser utilizado para a identificação das 
pessoas portadoras de deficiência. 

Portaria n° 2.305, 
19 de dezembro de 2001 

Aprova, na forma do Anexo I, desta Portaria, o Protocolo de 
Indicação de Tratamento Clínico da osteogêneses imperfeita com 
pamidronato dissódico no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS. 

Portaria nº 1.060, 
05 de junho de 2002  

Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, a Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência.  

Portaria n° 1.635, 
12 de setembro de 2002 

Inclui no Sistema de Informações ambulatoriais do SUS, 
procedimentos específicos para o atendimento de pacientes com 
deficiência mental e autismo 

Portaria n° 2.073, 
28 de setembro de 2004  

Institui a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva. 

Portaria n° 587, 
07 de outubro de 2004  

Determina que as Secretarias de Estado da Saúde dos 
estados adotem as providências necessárias à organização e 
implantação das Redes Estaduais de Atenção à Saúde Auditiva  
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Portaria n° 589, 
08 de outubro de 2004  

Exclui a classificação de código 083 (reabilitação auditiva), 
do serviço/classificação de código 018 (reabilitação), da tabela de 
serviço/classificação do SIA/SUS 

Portaria nº 599, 
23 de março de 2006 

Define a implantação de Especialidades Odontológicas 
(CEOs) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias 
(LRPDs) e estabelecer critérios, normas e requisitos para seu 
credenciamento. 

Portaria 
normativa interministerial 
nº 18, 24 de abril de 
2007  

Criar o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do 
Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência 
Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência 
Social - BPC/LOAS, com prioridade para aquelas na faixa etária de 
zero a dezoito anos. 

Portaria n° 389, 
03 de março de 2008 

Redefine os Serviços de Atenção à Saúde Auditiva e os 
limites físicos e financeiros dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios 

Portaria nº 288, 
19 de maio de 2008 

Definir que as Redes Estaduais e Regionais de Atenção em 
Oftalmologia 

Portaria n° 1.370, 
03 de julho de 2008 

Institui o Programa Nacional de Assistência Ventilatória Não 
Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares 

Portaria n° 1.370, 
03 de julho de 2008 

Define os mecanismos para operacionalização do 
Programa Nacional de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos 
Portadores de Doenças Neuromusculares 

Portaria nº 1.559, 
01 de agosto de 2008 

Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único 
de Saúde – SUS. 

Portaria gm/ms n° 
2.297, 10 de outubro de 
2008 

Altera os valores de remuneração da Tabela de 
Procedimentos do SUS relacionados às órteses, próteses 
ortopédicas e procedimentos de acompanhamento em reabilitação 
física 

Portaria gm/ms n° 
2.373, 10 de outubro de 
2008 

Estabelece recurso anual referente ao reajuste dos valores 
dos procedimentos de órteses, próteses e meios auxiliares de 
locomoção da Tabela de Procedimentos do SUS e ao reajuste dos 
procedimentos de acompanhamento em reabilitação física 
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Portaria gm/ms n° 
2.381, 10 de outubro de 
2008 

Estabelece recursos a serem incorporados ao Teto 
Financeiro anual de Média e Alta Complexidade, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios para fortalecimento da 
implementação da Política Nacional de Saúde da Pessoa com 
Deficiência - atendimento da fila de espera do SUS por órteses, 
próteses e meios auxiliares de locomoção. 

Portaria n° 3.128, 
24 de dezembro de 2008 

Define que as Redes Estaduais de Atenção à Pessoa com 
Deficiência Visual sejam compostas por ações na atenção básica e 
Serviços de Reabilitação Visual. 

Portaria n° 3.129, 
24 de dezembro de 2008  

Estabelece recursos financeiros a serem incorporados ao 
Teto Financeiro anual de Média e Alta Complexidade dos Estados 
e do Distrito Federal 

Portaria n° 3.150, 
24 de dezembro de 2008 

Estabelece recursos financeiros a serem incorporados no 
Teto Financeiro anual de Média e Alta Complexidade dos Estados 
e do Distrito Federal nas áreas de Oncologia, Neurocirurgia, 
Auditiva, Traumato-Ortopedia e Cardiovascular. 

Portaria nº 3.192, 
24 de dezembro de 2008 

Concede reajuste em procedimentos da Tabela do Sistema 
Único de Saúde SUS.  

Portaria nº 3.194, 
24 de dezembro de 2008 

Estabelece recursos a serem incorporados ao Teto 
Financeiro anual de Média e Alta Complexidade dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios.  

Portaria nº 3.194, 
24 de dezembro de 2008 

Estabelece recursos a serem incorporados ao Teto 
Financeiro anual de Média e Alta Complexidade dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios 

Portaria nº 400, 
16 de novembro de 2009 

Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas 
Ostomizadas no âmbito do SUS 

Portaria nº 1.032, 
05 de maio de 2010 

Inclui procedimento odontológico na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais 
Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS, para atendimento às 
pessoas com necessidades especiais 

Portaria nº 1.857, 
12 de julho de 2010 

Cria incentivo financeiro para implantação das Redes 
Estaduais de Serviços de Reabilitação para Pessoas com 
Deficiência. 

Portaria nº 1.857, 
12 de julho de 2010  

Cria incentivo financeiro para implantação das Redes 
Estaduais de Serviços de Reabilitação para Pessoas com 
Deficiência.  
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Portaria nº 4.279, 
30 de dezembro de 2010  

Estabelece diretrizes para a organização da Rede de 
Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Portaria nº 122, 
25 de janeiro de 2011 

Define as diretrizes de organização e funcionamento das 
Equipes de Consultório na Rua. 

Portaria nº 1.600, 
7 de julho de 2011 

Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e 
institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Portaria nº 2.488, 
21 de outubro de 2011 

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização 
da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

 

I.2 - Documentos publicados após do Plano Viver sem Limites 

Legislação Descrição 

Portaria nº 2.672, 16 de 
novembro de 2011 

Instituição do Comitê Nacional de Assessoramento e Apoio 
ás Ações de Saúde do Plano Nacional para Pessoas com 
Deficiência 

Portaria nº 793, 24 de 
abril de 2012 

Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 
âmbito do Sistema Único de Saúde.  

Portaria nº 835, 25 de 
abril de 2012 

Institui incentivos financeiros de investimento e de custeio 
para o Componente Atenção Especializada da Rede de Cuidadosà 
Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

Portaria nº 1.341, 13 de 
junho de 2012  

Define os valores dos incentivos de implantação e de 
custeio mensal dos Centros de Especialidades Odontológicas - 
CEO e dá outras providências.  

Portaria nº 971, 13 de 
setembro de 2012  

Adequa o Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde e inclui Procedimentos de 
Manutenção e Adaptação de Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais da Tabela de Procedimentos do SUS.  

Portaria interministerial 
nº 3, 21 de setembro de 2012 

Dispõe sobre a parceria entre o Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de Saúde (SUS), no 
âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e 
Adultos com Deficiência, em situação de dependência, em 
Residências Inclusivas. 
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Portaria nº 1.330, 3 de 
dezembro de 2012  

Ficam aprovadas, na forma do Anexo a esta Portaria, as 
Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

Portaria nº 2.809, 07 de 
dezembro de 2012 

Estabelece a organização dos Cuidados Prolongados para 
retaguarda à Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) 
e às demais Redes Temáticas de Atenção à Saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

Portaria nº 2.829, 14 de 
dezembro de 2012 

Inclui a Fase IV no Programa Nacional de Triagem 
Neonatal (PNTN), instituído pela Portaria nº 822/GM/MS, de 6 de 
junho de 2001. 

Portaria nº 2.829, 14 de 
dezembro de 2012  

Inclui a Fase IV no Programa Nacional de Triagem 
Neonatal (PNTN), instituído pela Portaria no 822/GM/MS, de 6 de 
junho de 2001.  

Portaria nº 1.434, 19 de 
dezembro de 2012 

Fica incluída na tabela de habilitação do Sistema do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES a 
habilitação referente à fase IV do PNTN e dá outras providencias 

Portaria nº 3.124, 28 de 
dezembro de 2012 

Redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e 2 às Equipes 
Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para 
populações específicas, cria a Modalidade NASF 3, e dá outras 
providências. 

Portaria nº 17, 7 de maio 
de 2013 

 SCTIE/MS torna pública a decisão de incorporar a cadeira 
de rodas motorizada na Tabela de Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais não relacionados ao ato cirúrgico do SUS. 

Portaria nº 18, 7 maio de 
2013 

SCTIE/MS torna pública a decisão de incorporar a cadeira 
de rodas tipo monobloco e de cadeira de rodas (acima de 90kg) na 
Tabela de Órteses, Próteses e Materiais Especiais não 
relacionados ao ato cirúrgico do SUS. 

Portaria nº 19, 7 de maio 
de 2013 

SCTIE/MS torna pública a decisão de incorporar a 
adaptação postural em cadeiras de rodas na Tabela de Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais não relacionados ao ato cirúrgico 
do SUS. 

Portaria nº 20, 7 de maio 
de 2013 

SCTIE/MS torna pública a decisão de incorporar a cadeira 
de rodas para banho em concha infantil, cadeira de rodas para 
banho com encosto reclinável e cadeira de rodas para banho com 
aro de propulsão na Tabela de Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais não relacionados ao ato cirúrgico do SUS. 

Portaria nº 21, 7 de maio 
SCTIE/MS torna pública a decisão de incorporar o Sistema 

de Frequência Modulada Pessoal (FM) que possibilita a 
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de 2013 acessibilidade da criança e/ou jovem com deficiência auditiva no 
SUS. 

Portaria nº 963, 27 de 
maio de 2013 

Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Portaria nº 1.272, 25 de 
junho de 2013 

Inclui Procedimentos de Cadeiras de Rodas e Adaptação 
Postural em Cadeira de Rodas na Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do 
Sistema Único de Saúde. 

Portaria nº 1.274, 25 de 
junho de 2013 

Inclui o Procedimento de Sistema de Frequência Modulada 
Pessoal (FM) na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único 
de Saúde. 

Portaria nº 722, 28 de 
junho de 2013 

Altera Portaria nº 971/SAS/MS, de 13 de setembro de 2012. 

Portaria nº 2.681, 7 de 
novembro de 2013 

Redefine o Programa Academia da Saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Portaria nº 3.390, 30 de 
dezembro de 2013 

Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar 
(PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
estabelecendo- se as diretrizes para a organização do componente 
hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

Portaria nº 199, 30 de 
janeiro de 2014 

Institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas 
com Doenças Raras, aprova as Diretrizes para Atenção Integral às 
Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e institui incentivos financeiros de custeio. 

 

 

II - Documentos referentes ao Plano Viver sem Limites de diferentes áreas 

II.1 - Documentos publicados antes do Plano Viver sem Limites 

Legislação Descrição 
Categorizado pela 

natureza do 
documento 
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Lei nº 
12.613, 18 de 
abril de 2012. 

Altera a Lei no 10.735, de 11 de setembro de 
2003, que dispõe sobre o direcionamento de depósitos à 
vista captados pelas instituições financeiras para 
operações de crédito destinadas à população de baixa 
renda e a microempreendedores, e dá outras 
providências. 

Jurídica 

Decreto nº 
7.611, 17 de 
novembro de 
2011 

  
Dispõe sobre a educação especial, o atendimento 
educacional especializado e dá outras providências. 

Ministério da 
Educação 

Decreto nº 
7.612,  17 de 
novembro de 
2011 

Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência - Plano Viver sem Limite. 

Secretaria dos 
Direitos Humanos 

Decreto nº 
7.613, 17 de 
novembro de 
2011. 

Altera o Decreto no 5.992, de 19 de dezembro de 
2006, que dispõe sobre a concessão de diárias no 
âmbito da administração federal direta, autárquica e 
fundacional. plica-se o disposto neste decreto ao 
servidor ou colaborador eventual que acompanhar 
servidor com deficiência em deslocamento a serviço.  

Secretaria dos 
Direitos Humanos 

      

Decreto  
nº 7.617,17 de 
novembro de  
2011. 

Altera o Regulamento do Benefício de Prestação 
Continuada, aprovado pelo Decreto no 6.214, de 26 de 
setembro de 2007 de forma a mantê-lo em consonância 
com a Convenção. 

Jurídica 

Decreto nº 
7.660, 23 de 
dezembro 2011. 

Aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI. Beneficiando Pessoas 
com Deficiência 

Jurídica 

Decreto nº 
7.705, 25 de 
março de 2012 

Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto 
no 7.660, de 23 de dezembro de 2011. 

Jurídica 
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Portaria 
Interministerial nº 
362, 24 de 
outubro de 2012 

Dispõe sobre o limite de renda mensal dos 
tomadores de recursos nas operações de crédito para 
aquisição de bens e serviços de Tecnologia Assistiva 
destinados às pessoas com deficiência e sobre o rol dos 
bens e serviços. 

Jurídica 

 

II.2 - Documentos publicados após do Plano Viver sem Limites 

Legislação Descrição 
Categorizado pela 

natureza do 
documento 

Lei nº 
12.613, 18 de 
abril de 2012. 

Altera a Lei no 10.735, de 11 de setembro de 
2003, que dispõe sobre o direcionamento de 
depósitos à vista captados pelas instituições 
financeiras para operações de crédito destinadas à 
população de baixa renda e a microempreendedores, 
e dá outras providências. 

Jurídica 

Decreto nº 
7.611, 17 de 
novembro de 
2011 

  
Dispõe sobre a educação especial, o atendimento 
educacional especializado e dá outras providências. 

Ministério da 
Educação 

Decreto nº 
7.612,  17 de 
novembro de 
2011 

Institui o Plano Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite. 

Secretaria dos 
Direitos Humanos 

Decreto nº 
7.613, 17 de 
novembro de 
2011. 

Altera o Decreto no 5.992, de 19 de dezembro 
de 2006, que dispõe sobre a concessão de diárias no 
âmbito da administração federal direta, autárquica e 
fundacional. plica-se o disposto neste decreto ao 
servidor ou colaborador eventual que acompanhar 
servidor com deficiência em deslocamento a serviço.  

Secretaria dos 
Direitos Humanos 
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Decreto  
nº 7.617,17 de 
novembro de  
2011. 

Altera o Regulamento do Benefício de 
Prestação Continuada, aprovado pelo Decreto no 
6.214, de 26 de setembro de 2007 de forma a mantê-
lo em consonância com a Convenção. 

Jurídica 

Decreto nº 
7.660, 23 de 
dezembro 2011. 

Aprova a Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - TIPI. Beneficiando 
Pessoas com Deficiência 

Jurídica 

Decreto nº 
7.705, 25 de 
março de 2012 

Altera a Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo 
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011. 

Jurídica 

Portaria 
Interministerial nº 
362, 24 de 
outubro de 2012 

Dispõe sobre o limite de renda mensal dos 
tomadores de recursos nas operações de crédito para 
aquisição de bens e serviços de Tecnologia Assistiva 
destinados às pessoas com deficiência e sobre o rol 
dos bens e serviços. 

Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   96	  

	  
	  

II. ANEXO - DIRETRIZES DE ATENÇÃO À REABILITAÇÃO 

 

A Diretrizes de Atenção à Pessoa com Síndrome de Down estão divididas 

em nove capítulos e abrangem aspectos fundamentais, entre outros: momento e 

formas de dar a notícia para família; diagnóstico clínico e os cuidados em saúde 

específicos por ciclo de vida. Essa diretriz saiu em versão acessível, sendo que 

Síndrome de Down é uma condição humana que tem como principal causa a 

deficiência intelectual, e a acessibilidade comunicacional permite que as pessoas com 

a síndrome tenham acesso e melhor compreensão das informações ali expressas. Por 

isso foi lançada a versão cujos autores são pessoas com síndrome de Down, 

denominada “Cuidados de Saúde às Pessoas com Síndrome de Down”. 

As Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal são compostas por 

quatro capítulos e trazem, além de orientações gerais sobre a triagem auditiva, o 

fluxograma para que a identificação aconteça em tempo de a criança ser acompanhada 

sem comprometer seu desenvolvimento.   

As Diretrizes de atenção à Pessoa Amputada estão estruturadas em nove 

capítulos e apresentam a linha de cuidado desde o momento pré-cirúrgico; a discussão 

da altura em que irá ocorrer a amputação; a escolha e a adaptação da órtese, prótese 

ou meio auxiliar de locomoção; e a reabilitação.  

As Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular, além da linha de 

cuidado para o tratamento da pessoa com lesão medular, apresentam as alterações 

secundárias com maior prevalência e os principais cuidados no tratamento de urgência. 

Essa diretriz está dividida em 11 capítulos. 

As Diretrizes de Atenção de Reabilitação da Pessoa com Traumatismo 
Cranioencefálico dão ênfase à necessidade do trabalho em equipe e à importância da 

escuta e da percepção de como o paciente reage à notícia da alteração em sua 

condição; chamam a atenção para o estresse psicológico tanto do paciente quanto da 

família e do cuidador; e destacam a importância de conversar sobre essa nova 

condição. Esse conteúdo está apresentado em sete capítulos. 

As Diretrizes de Atenção à Pessoa com Paralisia Cerebral destacam a 

importância do uso de diferentes sistemas de classificação, com foco na 

funcionalidade, para identificação de limitações e potencialidades.  
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As Diretrizes de Atenção à Pessoa com Transtornos do Espectro do 
Autismo, apresentam um rol de sinais de alerta para problemas no desenvolvimento, 

dando foco às questões psíquicas e de relacionamento e, por fim, apresentam um 

fluxograma que contempla diversos pontos de atenção do SUS para o 

acompanhamento dessa população; pontos de atenção que devem trabalhar de forma 

integrada para a efetividade do cuidado à saúde.  

As Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) abrangem vários aspectos da reabilitação, considerando as diversas 

alterações nos planos cognitivo e sensório-motor, de acordo com a área e a extensão 

da lesão. 

As Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na Infância, estão divididas em seis 

capítulos, com o passo a passo da avaliação funcional por idade e do teste do reflexo 

vermelho, que é uma ferramenta de rastreamento de alterações que possam 

comprometer a transparência dos meios oculares. 

As Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Síndrome Pós-
Poliomielite e co-morbidades destacam que, apesar da poliomielite ter sido 

erradicada em 1989, há um número importante de pessoas que sofrem com os 

sintomas dessa doença infecto-contagiosa aguda, oferecendo os aspectos a serem 

considerados na identificação e no tratamento da síndrome. 
 

 

 


