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APRESENTAÇÃO
Em 2012 o Brasil instituiu a Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência (RCPD), buscando ampliar o acesso e melhorar o
atendimento às pessoas com deficiência. A RCPD busca
promover cuidados em saúde, especialmente dos trabalhos de
reabilitação, além de buscar desenvolver ações de prevenção e
de identificação precoce de deficiências em crianças e
adolescentes.
Para avaliar como a RCPD tem funcionado, o Ministério da
Saúde e o CNPq financiou o CERBRASIL, pesquisa para
conhecer um pouco mais sobre os Centros Especializados de
Reabilitação (CER) e as Oficinas Ortopédicastem se articulado
dentro da RCPD. Para isso, um grupo de pesquisadores de
diferentes instituições precisou avaliar e responder seis
questões importantes. Várias pessoas nos ajudaram a chegar a
esses resultados, incluindo vocês!

Nesse relatório nós iremos apresentar os resultados
identificados durante a pesquisa e as recomendações para que
a RCPD consiga atender
as demandas das
pessoas com deficiência
de forma eficiente e
consiga diminuir os
desafios identificados.
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COMO FOI REALIZADO?
O CERBRASIL teve por objetivo caracterizar os
CER e Oficinas Ortopédicas como agentes de
fortalecimento a Integralidade do Sujeito tendo
como alinhamento a RCPD.
Foram utilizados métodos mistos de pesquisa para se chegar a
esse objetivo, sendo eles:

MATRIZ GUT
Auxiliou na priorização
de problemas, visando à
identificação deles por
ordem de importância
ou prioridade
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INQUÉRITO
POPULACIONAL

ANÁLISE DE
PRONTUÁRIOS

Conheceu melhor o perfil
gerencial dos CER e das
Oficinas Ortopédicas
avaliadas

Identificou informações sobre a
utilização da CIF, a construção do
PTS, utilização de escalas de
avaliação e itinerário terapêutico
na RCPD

MODELO LÓGICO

ENTREVISTA

Permitiu a identificação
dos processos de
trabalho nos CER, seus
resultados
intermediários e o
resultado que se almeja

Auxiliou a avaliação da
implementação da
RCPD e como os CER e
as Oficinas Ortopédicas
se articulam com outros
pontos da rede de
seguridade social

RESULTADOS
O CERBRASIL buscou responder seis questões:
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Qual a a abrangência do

Como é o processo de trabalho

componente especializado em

nos CER e Oficinas Ortopédicas?

Reabilitação, incluindo a
capacidade instalada para a
oferta de Órteses, Próteses e
Meios Auxiliares de Locomoção?
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Como está a adesão dos CER e

Quem utiliza os serviços de

das Oficinas Ortopédicas aos

reabilitação, incluindo Oficinas

princípios e diretrizes da RCPD,

Ortopédicas e Polos de Estomia?

da Convenção Internacional de

E como eles avaliam sua

Direito da Pessoa com

funcionalidade e qualidade de

Deficiência e da Lei Brasileira de

vida?

Inclusão?
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Quais recomendações foram
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CER?
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Qual a a abrangência do
componente especializado
em Reabilitação?
Foram identificados 217 CER em todo o Brasil, sendo a maioria
classificadas como CER II (67,7%).
Em 2019 foram identificadas 43 Oficinas Ortopédicas, sendo a
maior concentração na Região Sudeste (37,2%).
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Distribuição dos serviços de Reabilitação e Oficinas
Ortopédicas que recebem investimento do Ministério da
Saúde em 2019

Quantas pessoas com deficiência existem
no Brasil?
Segundo o IBGE, cerca de um quarto da
população brasileira tem algum tipo de
deficiência.
Distribuição geográfica de pessoas com deficiência (GW) por tipo no Brasil, 2010

Entretanto, devido a diferença nas formas de mensuração da
deficiência, há a dificuldade na comparação dos resultados da
prevalência. Por isso, a utilização da Classificação Internacional
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é tão importante
para reduzir as disparidades encontradas.
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Depois de identificar o número de CER e Oficinas Ortopédicas e a
quantidade de pessoas com deficiência em todo o Brasil, fizemos a
pergunta:

Em que estados a quantidade de CER é
insuficiente para atender a população?
Para responder essa pergunta, utilizamos uma razão para estimar
o número de CER por 100 mil pessoas com deficiência.

(

número de CER
Pessoa com deficiência (GW)

) x 100.000

Foi considerado como "Gravíssimo" os casos onde foram
identificados menos de 1 CER por 100 mil pessoas com
deficiência.

Amazonas, Pará e Paraná são os estados
com a pior relação entre o número de CER
por 100 mil pessoas com deficiência
(menos de 1 CER).
Já nos estados do Maranhão, Ceará,
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e no Distrito
Federal foram identificados de 1 a 2 CER
por 100 mil pessoas com deficiência.
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Como é o processo de
trabalho nos CER?
Foi perguntado aos gestores dos CER quais os principais
problemas relacionados ao processo de trabalho. Os mais comuns
foram:

Problemas na
operacionalização
da RCPD

38,3%

Articulação do cuidado
na RCPD, Cobertura da
RCPD e Atenção
integral.

Barreiras físicofinanceiras

21,3%
Recursos financeiros e
infraestrutura.

Os processos de trabalho dos
CER envolvem a preocupação em
fornecer cuidado integral e
continuado às pessoas com
deficiência, levando em
consideração o conceito de
funcionalidade e o modelo
biopsicossocial de atenção à
saúde.
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Barreiras na gestão
do serviço

17%
Dificuldade de
interlocução com os
reguladores e atores
das secretarias de
saúde.

Também fizemos a pergunta:

Quais são os principais
desafios e pontos críticos
da Oficinas Ortopédicas?
GESTÃO

1. Dificuldade na busca de
fornecedores de insumos e
maquinários;
2. Longos prazos de entrega para
determinados recursos;
3. Ausência de boas práticas de
descarte de resíduos oriundos do
processo produtivo;
4. Poucos indicadores são medidos ao
longo do processo produtivo.

1. Reduzida oferta de formação ou capacitação aos
FORMAÇÃO
Técnicos das oficinas;
2. Falta de reconhecimento para o profissional
Ortesista e Protesista;
3. Apenas uma Instituição habilitada a conceder o
Atestado de Capacidade Técnica;
4. Ausência de uma Rede de Oficinas formal para
troca de experiências, dificuldades e soluções;
5. Revisão da equipe mínima e inclusão de
profissionais de Engenharia de Produção ou
Administradores na gestão da produção.

INOVAÇÃO
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1. Os valores propostos pela tabela SIGTAP já não
acompanham os custos de produção atuais
para determinados recursos;
2. Ausência de órteses de membro superior na
tabela SIGTAP que possuem grande demanda;
3. Tecnologias da TabelaSUS não acompanharam
o processo de inovação na confecção de OPM.

Como está a adesão aos
princípios e diretrizes da RCPD?
Princípios e diretrizes são pilares que guiam as ações realizadas no
âmbito da RCPD. Para avaliá-los, foi utilizada uma matriz chamada
Resyst. Essa matriz tem indicadores que avaliam a política de
reabilitação dos países, considerando diversos aspectos.
A matriz Resyst foi elaborada com base na Convenção
Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2007, da
Organização das Nações Unidas (ONU). O resultado da situação
do Brasil é apresentado a seguir.
SITUAÇÃO DO BRASIL

GRUPO DE INDICADORES
RESYST

QTD DE
CRITÉRIOS

SIM

%

NÃO

%

1. Responsabilidades legais e
prioridades estratégicas
2. Monitoramento e
Responsabilidade
3. Programação Baseada em
Evidências e Direitos
4. Desenvolvimento da força de
trabalho
5. Barreiras de Acesso
6. Cobertura de Serviço, Utilização
e Resultados
7. Financiamento de Serviço e
Controle de Qualidade
8. Ensino Superior
9. Planejamento e Desempenho da
Força de Trabalho

15

13

87%

2

13%

5

3

60%

2

40%

9

5

56%

4

44%

3

2

67%

1

33%

7
7

2
1

29%
14%

5
6

71%
86%

6

4

67%

2

33%

1
5

1
1

100%
20%

0
4

0%
80%

10. Estatísticas de Deficiência

1

1

100%

0

0%

TOTAL

59

33

56%

26

44%
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Os resultados demonstram que a combinação de estratégias
adotadas pelo Brasil atende a 56% dos indicadores, sendo
considerado um bom desempenho em relação ao cumprimento
com os objetivos da Convenção Internacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. Com isso, verificamos que as leis
brasileiras são inovadoras e tentam melhorar a qualidade de
vida da pessoa com deficiência. Porém, também identificamos
que nem toda a população tem acesso aos seus direitos, o que
inclui o atendimento com qualidade nos serviços de reabilitação.

Também foi avaliada a relação de equidade de
acesso a tecnologias Assistivas. Para tal, foi
comparado os itens da Lista de Produtos
Assistivos Prioritários da Organização Mundial da
Saúde com os procedimentos, medicamentos e
OPM da Tabela SUS.

29 itens da Lista de
50 Produtos
Assistivos
Prioritários não
estão incluídos na
Tabela SUS
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A capacidade de
cobertura do SUS
em relação à Lista
de Produtos
Assistivos
Prioritários é de
42%

Acesse e conheça

Atualmente, o SUS
disponibiliza 171
procedimentos
voltados para a
dispensação,
adaptação,
manutenção,
substituição e/ou
troca de produtos
assistivos

Como os usuários dos serviços de
reabilitação avaliam sua
funcionalidade e qualidade de vida?
Além de buscar conhecer os serviços do CER e das Oficinas,
nós também queríamos conhecer vocês. Entrevistamos 247
usuários dos CER e 184 das Oficinas Ortopédicas.

Entre os entrevistados dos CER:
A média de idade foi de 42 anos

60,7%

se identificam com
o gênero feminino

48,0%

se declararam
brancos

44,9%

eram casados ou estavam em
união estável

53,6%

recebiam até 1
salário mínimo

55,5%

51,8%

é aposentado
ou pensionista

tinham concluído o ensino médio
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Quando analisado sobre a funcionalidade e qualidade de vida:

Os domínios que mais
interferem na qualidade de
vida foram

E os que menos interferem
foram

43,6%

9,5%

mobilidade das
articulações

tolerância a
exercícios

41,8%

1,5%

força muscular

funções sexuais

Os dados foram coletados por meio de um instrumento baseado na CIF
para Reabilitação

A pontuação máxima para avaliar a qualidade de vida é de 100
pontos. Para nossos entrevistados, a pontuação média autorreferida
foi de 62,3 (com 22,9 pontos para mais ou para menos)
Ansiedade/depressão
Dor/mal-estar
Atividades habituais
Cuidados pessoais
Mobilidade

Proporção de usuários que relataram problemas na qualidade de vida (%)

Os dois domínios que se destacaram em termos da prevalência de
incapacidade foram a Mobilidade (quase 70% relataram problemas) e
Atividades habituais (com relato de problemas em 67,5%).
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Também procuramos conhecer os usuários dos polos de
estomia. Foram entrevistados 93 usuários.

A média de
idade foi de

61 anos

sendo a
maioria
homens

A renda média dos
entrevistados foi de

1

quase

40%

salário
mínimo
declararam ter ensino
fundamental completo

73,4%

76,3%

possuíam estomia
intestinal

realizaram
colostomia

92,2%
possuíam estoma
Terminal - uma
boca

93,2%
declararam ser
independentes

Foi avaliada a qualidade de vida dos usuários dos
polos de estomia

Ansiedade/depressão
Dor/mal-estar
Atividades habituais
Cuidados pessoais
Mobilidade

Proporção de usuários que relataram problemas na qualidade de vida (%)
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Foi perguntado aos usuários dos polos de estomia quais as
maiores complicações de saúde, sendo:

Malignidade na estomia
Estenose
Fístula digestiva
Retração da estomia
Isquemia e necrose
Deslocamento mucocutâneo
Granuloma
Edema na mucosa da estomia
Dermatite de pelo periostomia
Prolapso na alça
Hérnia para estomal
Sangramento ou hemorragia

Proporção de usuários que relataram complicações de saúde (%)

Frequência relativa sobre a percepção
do cuidado (%)

Por fim, foi perguntado a percepção dos usuários sobre os
autocuidados relacionados ao manejo com os estomas.

Alimentação Preparação Aplicação
da placa
da placa

Base
Cuidados

Muito bom ou
bom
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Regular, ruim
ou muito ruim

Bolsa

Fístula

Irrigação

Qual o perfil assistencial nos CER?
Utilizamos dados dos prontuários para entender o perfil
assistencial dos CER. Identificamos que:

78,8%

dos prontuários não informavam o
CIF do paciente

71,8%

não informavam sobre o Projeto
Terapêutico Singular do usuário

37,5%

definiam os objetivos ou metas
terapêuticas

52,9%

apenas
dos prontuários informavam a
razão da alta do paciente

90%

quase
dos usuários não foram
encaminhados à Atenção Primária
após a alta

63,7%

dos registros nos prontuários
foram realizados por médicos

1,5%

e apenas
dos registros nos prontuários
foram realizados por dentistas
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Normatização
Linhas de
Cuidado

Nota técnica de modelo de organização das Linhas de
Cuidado orientado pela CIF para construção do PTS nos
CER

Educação
Profissional

Parceria com a Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica para o incentivo a formação para o Técnico
em Órteses e Próteses

Monitoramento

Monitoramento direto do repasse de custeio mensal via
teto MAC para os serviços de CER e Oficinas
Ortopédicas

Pesquisa e
Inovação

Fomento à pesquisa de avaliação econômica sobre
Custo-efetividade dos CER e Oficinas Ortopédicas no
Brasil

Pesquisa e
Inovação

Fomento à Inovação para a organização de redes de
pesquisa sobre boas práticas na produção e gestão das
Oficinas Ortopédicas

Incentivo à criação de programa de Residência
Profissional nas Oficinas Ortopédicas

Prioridade

Criação de GT para a organização do enquadramento
por porte das Oficinas Ortopédicas habilitadas pela
RCPD

Incentivos
financeiros via
MAC

Quais recomendações foram realizadas para melhorar
a RCPD?
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CERBRASIL
Avanços, Desafios e
Operacionalização dos Centros
Especializados em Reabilitação (CER)
Agradecemos a participação dos usuários,
profissionais e gestores dos CER e das
Oficinas Ortopédicas. Essa pesquisa não
seria possível sem a sua contribuição.
Precisamos agradecer também ao Ministério
da Saúde e ao CNPq pelo investimento na
pesquisa.

Às nossas instituições colaboradoras e ao Grupo
de Pesquisadores.
Obrigado!

Contato
Quer saber mais sobre o CERBRASIL? Entre
em contato conosco!
Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ
Dra. Luciana Castaneda Ribeiro
luciana.ribeiro@ifrj.edu.br
Siga nosso Instagram! @rede.rdpf
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