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APRESENTAÇÃO
O Projeto CERBRASIL foi financiado pelo Ministério da
Saúde e pelo CNPq, executado pelo Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ), entre os anos de 2019 e 2020.
Seu objetivo foi contribuir para a consolidação dos
Centro Especializados em Reabilitação e Oficinas
Ortopédicas como agentes de fortalecimento a
Integralidade do Sujeito, comprometimento com a
Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiência (RCPD).
Além disso, o CERBRASIL buscou:

1 Identificar a abrangência e caracterização
dos CER e Oficinas Ortopédicas no país.

2 Elaborar um modelo lógico da RCPD
identificando o papel dos CER e das Oficinas Ortopédicas.

3 Realizar Diagnóstico Situacional da Adesão
de CER e Oficinas Ortopédicas aos princípios e diretrizes da
RCPD de acordo com a Convenção Internacional de Direito da
Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão.

4 Mapear a qualidade do cuidado integral ofertados
pelos CER com a perspectiva dos Sistemas de Informação em
Saúde, Gestores, Profissionais, Usuários e Especialistas e à luz do
modelo biomédico e do modelo biopsicossocial.

5 Apontar a articulação dos CER com a Rede
de atenção à saúde e outras políticas públicas, como de
assistência social, previdência e trabalho e emprego.

6 Fornecer recomendações
para os CER, propiciando a utilização de dados, na produção de
informação e tomada de decisão-ação em saúde.
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O QUE FOI REALIZADO?
A pesquisa utilizou métodos mistos para caracterizar
- de maneira inédita - os serviços de reabilitação
habilitados pelo Ministério da Saúde, na Rede de
Cuidados a Pessoa com Deficiência (RCPD) do
Ministério da Saúde. Para tal, foram utilizadas
diversas técnicas de pesquisa.

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

ANÁLISE DE
PRONTUÁRIOS

INQUÉRITO
TRANSVERSAL
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

ENTREVISTA

MODELO LÓGICO

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

Permitiu a identificação
dos processos de
trabalho nos CER, seus
resultados
intermediários e o
resultado que se almeja
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CICLOS DE TRADUÇÃO DO CONHECIMENTO
Política informada por evidência
Cada um dos objetivos específicos do CERBRASIL
correspondeu a um Ciclo de de Tradução do
Conhecimento, totalizando seis Ciclos.

1

Capacidade Instalada

Processos de Cuidado a
Saúde

2
CICLOS DE
TRADUÇÃO DO
CONHECIMENTO

5
6

3

Monitoramento da Equidade

4

Parâmetros Assistenciais na
Atenção Especializada em
Reabilitação

Caracterização do
público alvo da Política
Pública da RCDC

Recomendações
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CICLO 1: CAPACIDADE INSTALADA
Para a análise da Capacidade Instalada no Brasil
por unidade federativa foram utilizados os dados
da plataforma SAGE do Ministério da Saúde e
dos dados do Censo 2010 do IGBE.

Acesse e
conheça

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 heterogeneidade 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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DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS CER
Segundo os dados de 2019, a oferta dos CER é bastante
assimétrica no território nacional. A região Sudeste e a
região Nordeste concentram a maior parte dos serviços no
país.
Também foi possível identificar a sub-representação de CER
na região Sul, com a menor razão de CER por quantidade de
municípios em relação a outras regiões, além de ter
apresentado a pior relação CER e quantidade de pessoas
com deficiência – menos de 1 CER para cada 100.000
pessoas com deficiência, no geral.

Distribuição geográfica de
Centros Especializados em
Reabilitação no Brasil em 2020,
segundo dados do Ministério da
Saúde
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DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE
OFICINAS ORTOPÉDICAS
Em 2019, havia 43 Oficinas Ortopédicas habilitadas no
Ministério da Saúde. Na região Sudeste foi identificada a
maior concentração de Oficinas em território nacional.
Notadamente, a quantidade de Oficinas Ortopédicas ainda é
pequena no Brasil e provavelmente é aquém da necessidade
da população.

Distribuição geográfica de
Oficinas Ortopédicas no Brasil
em 2020, segundo dados do
Ministério da Saúde
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PARÂMETRO DE COBERTURA DOS CER
Foi definido um parâmetro para medir o grau de vazio
assistencial dos CER no Brasil, sendo utilizada a equação:

(

número de CER
Pessoa com deficiência (GW)

) x 100.000

Foi considerado como "Gravíssimo" os estados com menos
de 1 CER para cada 100.000 pessoas com deficiência, e
como "Grave" os que apresentaram razão de CER por
100.00 pessoas com deficiência entre 1 e 2.

Gravidade do Vazio Assistencial
estimado a partir da razão entre
o número de CER e de pessoas
com deficiência
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CICLO 2: Processos de Cuidado à Saúde
A partir dos Grupos Focais realizados com os Gestores, foi
possível descrever como se organizam os CER avaliados.

Processos de trabalho dos CER, seus resultados intermediários e resultado almejado, segundo os
gestores das unidades estudadas

38,3%
Problemas na
operacionalização da
RCPD

Articulação do cuidado
Principais problemas na RCPD, Cobertura da
identificados do
RCPD e Atenção
Processo de Trabalho
integral.
nos CER

21,3%
Barreiras físicofinanceiras

Recursos financeiros e
infraestrutura.
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17%
Barreiras na gestão do
serviço

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

DESAFIOS E PONTOS CRÍTICOS DAS
OFICINAS ORTOPÉDICAS
A partir das entrevistas realizadas e da Matriz GUT com
trabalhadores de 9 Oficinas Ortopédicas, foi possível
identificar os principais desafios e pontos críticos das Oficinas.
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 Técnicos das oficinas;
FORMAÇÃO
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.

CICLO 3: MONITORAMENTO DA EQUIDADE
Uma forma de avaliar as políticas de reabilitação em saúde
para as pessoas com deficiência é utilizando a matriz Resyst,
criada para produzir informações sobre o esforço que os
países e as comunidades têm feito, visando avançar no
previsto na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas
com Deficiência. 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%

Os resultados descritivos demonstram que a combinação de
estratégias elencadas pelo Brasil atende a 56% dos indicadores,
sendo considerado um bom desempenho, mais da metade dos
indicadores estão de acordo com a Convenção Internacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.
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Também foi avaliada a relação de
equidade de acesso a tecnologias
Assistivas. Para tal, foi comparado os itens
da Lista de Produtos Assistivos Prioritários
com os procedimentos, medicamentos e
OPM da Tabela SUS.

29 itens da Lista de
50 Produtos
Assistivos
Prioritários não
estão incluídos na
Tabela SUS

A capacidade de
cobertura do SUS
em relação à Lista
de Produtos
Assistivos
Prioritários é de
42%
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Acesse e conheça

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

CICLO 4: PARÂMETROS ASSISTENCIAIS NA
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM REABILITAÇÃO
Para analisar a forma como os serviços CER organizam as
informações sobre o fluxo do cuidado foram analisados 1.492
prontuários em 36 CER do Brasil.
78,8% dos prontuários não
apresenta registro do uso da CIF e
71,8% não informou sobre a
realização de PTS

60,8% dos registros registraram a
definição de objetivos, 62,8%
registraram as intervenções realizadas,
e 47,5% os instrumentos padronizados
e escalas utilizadas

28,2% das altas foram definidas como
"meta terapêutica alcançada", mas
47,1% não definiu o motivo da alta
(outros)

Somente 8,1% dos prontuários tinham
relato de encaminhamento para a
atenção primária

O ponto de atenção acessado com
mais frequência foi a escola (16,6%).
Porém, 54,5% dos prontuários não
registraram a informação e 19,0%
registraram como "outros"

Os profissionais mais frequentes no
registro de informações no prontuário
foram médicos (63,7%) e
fisioterapeutas (57,5%)

Informações indisponíveis ou incompletas nos prontuários de
pacientes são problemas recorrentes e amplamente discutido.
Os registros no prontuário do paciente, realizados pela equipe
de saúde, devem refletir as condições do paciente, relatar todas
as ocorrências que tenham relação com este paciente,
possibilitando a elaboração de um plano e a continuidade dos
cuidados.
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CICLO 5: CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

DA POLÍTICA PÚBLICA DA RCPC
Buscou-se conhecer o público alvo da Política Pública da
Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiência:
60,7% era do sexo feminino
48% se declararam brancos
55,5% possuíam ensino fundamental
ou médio completo
44,9% eram casados ou em união
estável
53,6% possuíam renda em torno de 1
salário mínimo
51,8% eram aposentados ou
pensionistas

63,6%

56,6%

86,6%

98%

57,9%

agendou o
atendimento

esperou até 30
dias para
marcar o
atendimento

esperou até 30
minutos para
ser atendido

sentiu
confiança na
equipe de
atendimento

considerou o
tempo de
espera bom ou
muito bom

Escore médio de
qualidade de vida foi
de 62,3 pontos (0 pior
escore e 100 o melhor)

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

Proporção de usuários que relataram problemas na qualidade de vida (%)
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Escore médio de
funcionalidade foi de
11,2 pontos (0 melhor
escore e 100 o pior)

Mobilidade
Relação interpessoal
Atividade doméstica
Atividade de trabalho
Cognição
Atividade de vida
Participação
Auto-cuidado
Mobilidade

Distribuição das médias e desvios-padrão dos escores de Funcionalidade dos usuários dos CER

MAIS DE
e impulsos; sono; emocionais; dor; tolerância ao exercício;
8 0 % (energia
miccionais; sexuais; mobilidade de articulações e força muscular).
dos entrevistados relataram
comprometimento de todas as funções
estudadas

QUALIDADE DE VIDA - PESSOAS COM ESTOMIA
A média de idade foi de 61,5 anos, sendo a maioria do sexo
masculino e de cor parda. Predominância de casados ou em união
estável e com renda de 1 salário mínimo
76,3% relataram ter estomias intestinais e 76,3% de terem
realizado colostomias
O maior comprometimento de qualidade de vida foi no domínio
dor (50,8%) e a menor foi no de atividades habituais (8,5%)
O maior comprometimento da funcionalidade foi no domínio de
mobilidade (8,5) e o menor no de atividade doméstica (0,9)
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CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE OFICINAS ORTOPÉDICAS
45,6% de encaminhamento para a
atenção primária
30,9% de encaminhamento para a
atenção especializada
77% da tecnologia assistiva era
dispensada pela própria Oficina
53,4% das Oficinas prescreveu órtese
29,6% das dispensações de meio
auxiliar de locomoção foram cadeiras
de rodas
46,5% dos usuários utilizavam o
recurso entre 1 a 5 anos

Foi perguntado aos usuários das
Oficinas quais os elementos mais
importantes na tecnologia assistiva.
Abaixo,
apresenta-se
as
porcentagens de resposta

40,8%

40,2%

conforto

estabilidade e
segurança

35,5%

32,8%

qualidade dos
serviços
profissionais

durabilidade

11,6%

11,1%

facilidade de
ajuste

eficácia
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CICLO 6: RECOMENDAÇÕES
Depois de todas as análises realizadas, o grupo de
pesquisadores discutiram sobre sugestões para os CER e as
Oficinas Ortopédicas:
PARA OS GESTORES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Problemas que
necessitam de
atenção mas
que podem
esperar para
resolução

Problemas
urgentes

Conflito de
interesse

Educação
permanente

Prioridade
concorrente

Linhas de
cuidado

Troca de gestão

Normatização

Problemas
para serem
resolvidos a
longo prazo

Pesquisa e
Inovação

Arranjos
financeiros

Pensamento
Imediatista da
gestão
Baixo
engajamento da
parte
interessada

DESAFIO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO SUS

Cardápio restrito de
ações em reabilitação

Ônus da dispensação de OPM
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APLICABILIDADE PARA O SUS
Desenvolvimento de metodologias e métricas
para a organização do processo de trabalho nos
CER e Oficinas Ortopédicas
Orientação dos processos de parametrização e
monitoramento pelas diretrizes da RCPD e os
princípios do SUS

Melhoria da Qualidade da
assistência
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Normatização

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

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

Incentivos
financeiros via
MAC

Prioridade

APLICABILIDADE PARA O SUS

Incentivo à criação de programa de Residência
Profissional nas Oficinas Ortopédicas

20

CERBRASIL
Avanços, Desafios e
Operacionalização dos Centros
Especializados em Reabilitação e
Oficinas Ortopédicas
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.

Temos a satisfação em fornecer evidências
científicas que possam subsidiar a tomada de
decisão em saúde. Esperamos que os resultados
aqui identificados contribuam para a
qualidade do atendimento a toda população.
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

